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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ МАЙ 2017 ГОДИНА 

№ 
по 
ре
д 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 03.05.2017 Зелен телефон 
Жълто – зелен прах се забелязва по прозорците и 
терасите на жилищен блок на ул. “Любен 
Каравелов”, гр. Варна; зад хотел „Графити“. 

РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено наличие на жълт прах единственно на територията на 
цитирания жилищен блок. В района няма промишлени източници 
на замърсяване. 

2 07.05.2017 Зелен телефон До рибарското селище, на около 50 м. в посока 
“Почивка” – мъртъв делфин. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Мъртвият делфин е описан в проверка 

извършена по сигнал от 08.05.2017 г. 

3 08.05.2017 Зелен телефон На плажа на с. Крапец правят септична яма. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

4 08.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на камъните, до рибарското 
селище, гр. Варна. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 
екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

5 08.05.2017 Зелен телефон Намерена ранена сова в кв. Галата, ул. „Калиакра“ 
№ 4. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

6 09.05.2017 Зелен телефон 
Намерени два мъртви делфина до болницата за 
рехабилитация „Тузлата“, гр. Балчик, източно от 
брега.  

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Намерен е един мъртъв делфин, на 
основание чл.39, ал. 2 т. 4 от ЗБР екземпляра е оставен на мястото 
където е намерен. 

7 10.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин между III и IV буна, гр. Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Мъртвият делфин е описан в проверка 
извършена по сигнал от 08.05.2017 г. 

8 10.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плаж „Ветеран“, до буната. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

9 12.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа на II буна, гр. Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Мъртвият делфин е описан в проверка 
извършена по сигнал от 08.05.2017 г. 

10 12.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин в КК „Слънчев ден“, до моста на 
хотел „Марина“. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

11 12.05.2017 Зелен телефон Два мъртви делфина на плажа на „Евксиноград“, до 
минералния извор, където водата се влива в морето. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Намерен е един мъртъв делфин, на 
основание чл.39, ал. 2 т. 4 от ЗБР екземпляра е оставен на мястото 
където е намерен. 

12 15.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин преди III буна, на слизане от 
„Почивка“. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Мъртвият делфин е описан в проверка 

извършена по сигнал от 08.05.2017 г. 



13 13.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин в гр. Балчик, до хотел „Реджина 
Мария“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

14 15.05.2017 Зелен телефон Силна задушлива миризма се усеща по АМ 
„Хемус“, след баира за кв. Повеляново. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от служители на 
община Девня при която не е установено разпространение на 
миризми. 

15 15.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин с наранявания на плажа на I буна. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Мъртвият делфин е описан в проверка 
извършена по сигнал от 08.05.2017 г. 

16 17.05.2017 Зелен телефон В парка в гр. Добрич, по канала тече зелена вода. Община Добрич Препратен по компетентност. 

17 17.05.2017 Зелен телефон 
Срещу гуми „Диана“ на крайезерния път, се горят 
найлони и други отпадъци, носи се неприятна 
миризма в района. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

18 17.05.2017 Зелен телефон Намерен бухал със счупено крило в гр. Добрич. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2 т. 2 от ЗБР 
екземпляра е настанен за лечение в спасителен център. 

19 17.05.2017 Зелен телефон Водата, която тече от чешмата мирише на хлор, с. 
Юнец, вилно селище „Св. Мина“. 

РЗИ – Варна 
В и К Варна Препратен по компетентност. 

20 18.05.2017 Зелен телефон Намерени 3 бр. мъртви делфина в с. Кранево, на 
плажа до заведение „Дел Мар“. РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Намерени са два мъртви делфина, на 
основание чл.39, ал. 2 т. 4 от ЗБР екземплярите са оставени на 
мястото където са намерени. 

21 19.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа на почивната база на 
МВР в КК „Св. св. Константин и Елена“ РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

22 20.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа до хотел „Азалия“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 
екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

23 20.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин до фара в гр. Шабла. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 
екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

24 21.05.2017 Зелен телефон В общ. Девня, над пристанищния комплекс се 
изхвърля земна маса. РИОСВ-Варна 

Извършена е проверка. На управителя на дружеството е изпратена 
покана за съставяне на акт за установено административно 
нарушение. Дадени са предписания за преустановяване на всички 
дейности до съгласуването им по реда на екологичното 
законодателство и възстановяване на терена в контура определен с 
протокол от геодезичното заснемане.  
 

25 23.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа пред заведение „Ел 
капан“, гр. Варна. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

26 26.05.2017 Зелен телефон КК „Златни пясъци“, пред хотел „Обзор“ морето 
изхвърля мазут. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР – Варна 

Морска 
администрация. 

Сигналът е основателен. При извършената проверка не е установен 
брегови източник на замърсяването. Препратен е за действия на 
БДЧР и Морска администрация. 

27 26.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа в КК „Албена“, до I-ви 
пост. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

28 30.05.2017 Зелен телефон До „Домът на журналиста“ в КК „Чайка“, в близост 
до бар „Море“ се горят пластмасови отпадъци. Община Варна Препратен по компетентност. 



29 31.05.2017 Зелен телефон 
В с. Слънчево се усеща неприятна миризма; 
предполага се, че идва от цех за производство на 
храна за кучета. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Вероятен източник на миризмата е комин 
от сушилня и охладител. На дружеството е дадено предписание да 
представи план с мерки за недопускане разпространението на 
миризми. 

30 31.05.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа в кв. Аспарухово, до 
чадърите на заведение „Ред Рок“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

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

1 02.05.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно публикувана обява в 
интернет сайт за продажба на екземпляр от вида 
щиглец. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

2 02.05.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно публикувана обява в 
интернет сайт за продажба на екземпляр от 
сухоземна костенурка. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

3 05.05.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно изхвърляне на фекалии от 
кравеферма на пасището до с. Смолница. 

Областна дирекция 
Земеделие Добрич Препратен по компетентност. 

4 18.05.2017 Сигнално писмо Препратено сигнално писмо от община Варна 
относно затрупан терен със строителни отпадъци. РИОСВ-Варна Върнат на общината по компетентност. 

5 19.05.2017 Сигнално писмо 

Препратено сигнално писмо от район 
„Аспарухово“ относно нерегламентирано 
затрупване на значително количество отпадъци в 
частен имот в кв. „Галата“. 

Община Варна 
Проведена е работна среща с кмета на кв. Аспарухово на която са 
коментирани компетенциите на всяка институция и възможните 
варианти за реагиране. 

6 19.05.2017 Сигнално писмо 
Препратено сигнално писмо от община Добричка 
относно неправомерно разкопаване на имот в с. 
Божурище. 

ОД „Земеделие“ – 
Добрич Препратен по компетентност. 

            
инж. Валери Станев Янев 
 
и.д. Директор на РИОСВ 
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