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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОДИНА 

№ по 
ред Дата Постъпил 

сигнал Сигнал Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 06.06.2016 Зелен телефон 
Нерегламентирано почистване на автомобили в 
двора на жилищна сграда в гр. Варна, с.о. 
„Пчелина” 442. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

2 08.06.2016 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа между 2 и 3 буна, гр. 
Варна. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

3 13.06.2016 Зелен телефон В парк „Аспарухово“ до сцената „Аспарухово пее и 
танцува“, намерено малко бухалче. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

4 13.06.2016 Зелен телефон Автомобили върху дюни, на плажа. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

5 13.06.2016 Зелен телефон 
Незаконно сметище в ЗПЗ – Варна от предприятие 
за преработка на рапани, носи се неприятна 
миризма. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е 
установено разпространение на миризми, извън границите на имота. 

6 17.06.2016 Зелен телефон Разлив на сантинни води (нефт) край “Кибела 
бийч”, с. Топола, 1 пост. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е установено 

замърсяване.  

7 17.06.2016 Зелен телефон Замърсяване с пластмасови бутилки на р. Камчия, 
на територията на общ. Аврен. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

8 20.06.2016 Зелен телефон Намерен малък сокол в кв. “Владиславово”, до бл. 
303, вх. 9. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

9 22.06.2016 Зелен телефон Умрял делфин на плажа след къмпинг “Космос” в 
посока границата с Румъния. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

10 23.06.2016 Зелен телефон 
Около контейнерите за битови отпадъци, на 
големия завой над картинг пистата, от бял 
микробус се изхвърлят строителни отпадъци в 
чували. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

11 23.06.2016 Зелен телефон Разораване на дюните на северния плаж в с. 
Шкорпиловци. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е предписание на общ. Долни чифлик 

за недопускане на увреждане на дюните. 

12 23.06.2016 Зелен телефон Умрял черен щъркел, на около 2 км от гр. Девня в 
посока с. Синдел. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 



13 24.06.2016 Зелен телефон 
Наранен делфин в с. Кранево, на плажа срещу 
хотел „Съни Касъл“ в плитчините, в посока КК 
„Златни пясъци“, между 4 и 5 спасителен пост. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

14 24.06.2016 Зелен телефон 
Извършване на строителни дейности и натрупване 
на инертни материали в района на лодкостоянка 
”Флотски арсенал”, срещу хотел ”Адамо”. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

15 27.06.2016 Зелен телефон 
Гр. Шабла, местност „Бункера“, бивш къмпинг, 
пред снек бар „Лаваца“, на плажната ивица – 
мъртъв делфин. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

16 27.06.2016 Зелен телефон Бедстваща граблива птица пред бл. 152, ж.к. 
„Младост“, гр. Варна. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР 
екземпляра е настанен за лечение и отглеждане в ОП "ЦЗПЖ" гр. 
Добрич. 

17 27.06.2016 Зелен телефон Намерен малък бързолет, гр. Варна, ул. “Кракра” № 
9. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. По време на транспортиране екземплярът е  

умрял и е оставен в землището на гр. Каварна. 

18 27.06.2016 Зелен телефон Труп на делфин на централен северен плаж, гр. 
Варна, до снек бар “Норд”, до спасителния пост. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

19 27.06.2016 Зелен телефон Труп на делфин на вълнолома в кв. Аспарухово, от 
страната на плажа. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

20 27.06.2016 Зелен телефон Труп на делфин на плажа в КК “Слънчев ден”, до 
хотел „Палас“. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

21 28.06.2016 г. Зелен телефон На плажа в гр. Шабла – 4 бр. мъртви делфини. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание чл. 39, 
ал.2, т.4 от ЗБР, екземплярите да останат на място. 

22 30.06.2016 Зелен телефон 
Между с. Падина и с. Тръстиково (общ. Девня) – 
голяма база, където се изсипват отпадъци от 
заводите и се носи силна миризма на сяра. 

РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не е 
установено разпространение на миризми. 

23 30.06.2016 Зелен телефон Кораб разтоварва отпадъци на пристанището. Носи 
се неприятна миризма по Аспарухов мост. РИОСВ – Варна 

Сигнала е неоснователен. При извършената проверка не е установено 
разпространение на миризми извън границите на пристанището. 
Разкъсаните бали RDF се експедират с приоритет. 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА 

1 03.06.2016 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно шумово натоварване на 
околната среда, вседствие на силна музика от 
дейността на заведение в района на Крайбрежна 
алея, гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

2 03.06.2016 Жалба 

Жалба относно разпространение на миризми от 
незаконно извършвана автобояджийна дейност  и 
нерегламентирано заустване на отпадъчни води в 
дере в близост до ул. „Мир“ № 37, гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

3 09.06.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно продажба чрез обява в 
интернет сайт на екземпляр от вида Зелена морска 
котка. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 



4 13.06.2016 Жалба Жалба относно септични ями в зона „Кулака“, гр. 
Балчик. Община Балчик 

Жалбата е неоснователна. При извършената съвместна проверка с 
представители на общ. Балчик и «В и К» Добрич е установено, че 
захранващите водоизточници са разположени във високата част, 
водите посредством тръбопроводи се отвеждат до събирателни 
резервоари в две помпени станции и няма възможност да бъдат 
замърсени с отпадъчни води. 

5 23.06.2016 Сигнално писмо Сигнално писмо относно затворена в клетка 
катерица в имот на ул. „Рощок“ 5, гр. Варна. ОДБХ - Варна Препратен по компетентност. 

6 30.06.2016 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно събиране на липов цвят с 
метла от пътното платно на ул. „Елин Пелин“, гр. 
Варна. 

РЗИ - Варна Препратен по компетентност. 
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