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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 01.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерен малък щъркел с ранено крило в с. 
Радан войвода, общ. Вълчи дол. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ЦЗЖП-Добрич 

за лечение.  

2. 01.08.2014 г. “Зелен телефон” 

На ферибота на гр. Белослав има 
автоцистерна за транспортиране на газ пропан 
– бутан, от предпазителния клапан на която 
изтича газ. 

ОД ПБЗН 
РИОСВ - Варна 

На 01.08.2014 г. в 14:00 ч. в РИОСВ – Варна постъпва уведомяване 
от тел. 112 за настъпила аварийна ситуация в района на “Фериботен 
комплекс – Варна”, касаеща изтичане на газ пропан-бутан от ж.п. 
цистерна, натоварена на борда на кораб “Славяни”. 
Екип от експерти на РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория 
Варна извърши проверка в района на  “Фериботен комплекс 
Варна”. 
С портативен анализатор за аварийни ситуации Gasmet 4040 са 
отчетени концентрациите на пропан в атмосферния въздух 
границите на фериботния комплекс и населените места – с. 
Разделна и кв. Изворите, гр. Девня: 
Отчетени са следните осреднени концентрации: 
 “Фериботен комплекс – Варна” – 0,16 ррм; 
 с. Разделна – 0,25 ррм; 
 кв. Изворите, гр. Девня – 0,26 ррм.  

Не се констатира замърсяване на атмосферния въздух. 
Аварийната ситуация бе овладяна от служители на ПБЗН и 
преустановено изпускането на газ пропан-бутан в атмосферния 
въздух. 

3. 02.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерен щъркел със счупено крило в с. 
Българево, ул. “7-ма” зад училището. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ЦЗЖП-Добрич 

за лечение. 

4. 05.08.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плажа на Първа буна, 
срещу ресторант “Борисовата воденица”. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2 т. 4 от ЗБР е 

разпоредено екземпляра да остане на място. 

5. 05.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерена ранена малка сова в гр. Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “ЦЗПЖ”, гр. 
Добрич за лечение и отговорно пазене. 



6. 05.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерени малки лястовички, които не могат 
да летят в гр. Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птиците са настанени в ОП “ЦЗПЖ”, 

гр. Добрич за лечение и отговорно пазене. 

7. 05.08.2014 г. “Зелен телефон” Четири сокола прегазени на пътното платно, 
по пътя от гр. Каварна към с. Хаджи Димитър. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен.  

8. 06.08.2014 г. “Зелен телефон” Замърсяване на морската вода пред хотел 
“Азалия” в КК “Св. св. Константин и Елена”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване. 

9. 07.08.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плаж “Кабакум”, до бар 
“Кокос”. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Делфинът е с прободна рана. 

Извършена е аутопсия. За случая е сезирана прокуратурата.  

10. 08.08.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на плаж “Кабакум”, срещу 
лифта. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2 т. 4 от ЗБР е 

разпоредено екземпляра да остане на място. 

11. 08.08.2014 г. “Зелен телефон” 

В гр. Балчик, балнеолечебен курорт 
“Тузлата”, замърсяване на езерото. По 
повърхността му се наблюдават мазни петна и 
пяна. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване. 

12. 09.08.2014 г. “Зелен телефон” Щъркел със счупено крило до спирка “Ген. 
Заимов”. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “ЦЗПЖ”, гр. 

Добрич за лечение и отговорно пазене. 

13. 10.08.2014 г. “Зелен телефон” 
В кв. Владиславово, над поделението до 
далекопровода, много умрели и агонизиращи 
щърекли, 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2 т. 4 от ЗБР, 
екземплярите остават на място, където са открити. 

14. 10.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Върху трансформатора на сметището в с. 
Въглен са кацнали два щъркела и са 
пострадали от ел. ток. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2 т. 2 от ЗБР 
екземплярите са настанени в ОП “ЦЗПЖ”, гр. Добрич за 
лечение и отговорно пазене. 

15. 11.08.2014 г. “Зелен телефон” Ранен щъркел със счупено крило в стопанския 
двор на с. Кочмар, общ. Тервел. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “ЦЗПЖ”, гр. 

Добрич за лечение и отговорно пазене. 

16. 11.08.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин в с. Крапец до брега, в 
близост до стария фар. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2 т. 4 от ЗБР е 

разпоредено екземпляра да остане на място. 

17. 11.08.2014 г. “Зелен телефон” Изтичане на отпадни води в морето, гр. 
Балчик, местност “Дамбата”. Община Балчик Сигналът е препратен до Община Балчик за предприемане на 

действия по компетентност. 

18. 11.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Намерени мъртви щъркели по пътя гр. 
Добрич – гр. Балчик, отбивката за с. Дъбрава, 
след с. Сенокос. Птиците са до електрически 
стълбове. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2 т. 4 от ЗБР е 
разпоредено екземплярите да остане на място. 

19. 12.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерен щъркел със счупено крило в района 
на ВЕЛ Новаково 2. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен . Птицата е настанена в ОП “ЦЗПЖ”, 

гр. Добрич за лечение и отговорно пазене. 



20. 12.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Мазно петно с жълто-синкав цвят, с големина 
около 20 – 30 м² под Аспарухов мост, от 
страната на стария канал. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване. 

21. 13.08.2014 г. “Зелен телефон” Щъркел с ранено крило в с. Дъбрава, общ. 
Балчик. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк-

СЦ”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

22. 14.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Изхвърляне на  фекални маси на депо за 
строителни отпадъци, в близост до Института 
по хидродинамика в кв. Аспарухово. 

РИОСВ – Варна 

Изшършена е проверка, при която е установено, че се извършва 
рекултивация на нарушен терен, като за биологичната 
рекултивация се използват утайки от пречиставане на 
отпадъчни води. Не се констатира изхвърляне на отпадъчни 
фекални маси на територията на проверявания обект. Сигналът 
е неоснователен 

23. 14.08.2014 г. “Зелен телефон” Щъркел с ранено крило в с. Доброплодно, 
общ. Ветрино. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк-

СЦ”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

24. 18.08.2014 г. “Зелен телефон” Паднал пеликан в с. Паскалево, общ. 
Добричка. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

25. 18.08.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв щъркел, висящ на стълб от ел. мрежа 
в гр. Балчик, до летището. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2 т. 4 от ЗБР е 

разпоредено екземпляра да остане на място. 

26. 18.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерена лястовица, която не може да лети в 
гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров” № 7 А. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

27. 19.08.2014 г. “Зелен телефон” Щъркел с ранено крило в с. Гурково, общ. 
Балчик. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “ЦЗПЖ”, гр. 

Добрич за лечение и отговорно пазене. 

28. 19.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерен бедстващ щъркел в гр. Балчик РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “ЦЗПЖ”, гр. 
Добрич за лечение и отговорно пазене. 

29. 19.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Мъртъв делфин на плажа на къмпинг 
“Дружба”, гр. Шабла, до ресторант “На 
Ники”. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е открит. 

30. 19.08.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на централния плаж в гр. 
Шабла. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 

мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е открит. 

31. 19.08.2014 г. “Зелен телефон” На разклона за с. Кичево – гр. Аксаково има 1 
умрял и 1 бедстващ щъркел. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен . На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
мъртвата птица остава на място, а живата птицата е настанена в 
ОП “Зоопарк-СЦ”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

32. 19.08.2014 г. “Зелен телефон” В с. Стефан Караджа, общ. Добричка има 1 
умрял и 1 бедстващ щъркел. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
мъртвата птица остава на място, а живата е настанена в ОП 
“ЦЗПЖ”, гр. Добрич за лечение и отговорно пазене. 



33. 19.08.2014 г. “Зелен телефон” Бедстващ щъркел в с. Приселци, общ. Аврен. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк-
СЦ”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

34. 20.08.2014 г. “Зелен телефон” Ранен малък щъркел в с. Каменар. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк-
СЦ”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

35. 20.08.2014 г. “Зелен телефон” 
От подвижна тръба с диаметър около 4 цола, 
разположена в района на Кораборемонтния 
завод, се изливат отпадъчни води в канала. 

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване. 

36. 20.08.2014 г. “Зелен телефон” Голяма нутрия до входа на Терапията, гр. 
Варна. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

37. 20.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Замърсяване на Варненско езеро в района на 
“МТГ – Делфин”, с. Езерово. Наблюдава се 
червено оцветяване на водата, мазен филм по 
повърхността и пяна на брега. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР 

Извършена е проверка на “МТГ – Делфин” АД, при която е 
установено замърсяване на около 100 м2 от акваторията на 
Варненско езеро, вследствие на извършваната от  дружеството 
дейност по бластиране. На дружеството са дадени две 
предписания: 1. Да се постави боново заграждение в района 
около сух Док 1 с цел ограничаване замърсяването на 
акваторията. 
2. Да се предприемат незабавни действия по отстраняване на 
констатираните замърсявания. 

38. 21.08.2014 г. “Зелен телефон” Изхвърлена мъртва риба и пяна на брега на 
Варненско езеро, гр. Белослав. БДЧР Сигналът е препратен до Басейнова дирекция - Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

39. 21.08.2014 г. “Зелен телефон” Копаят и косят растителността около 
крепостта в ЗМ “Яйлата”. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. В района на ЗМ “Яйлата” не е 

констатирано косене на растителност и разораване от техника.   

40. 21.08.2014 г. “Зелен телефон” Засипване с пръст на тръстиката в ЗМ 
“Казашко”. Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

41. 22.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Организиране на “Европейско екологично 
парти” на дюните до бившия къмпинг 
“Изгрев”, преди с. Шкорпиловци. Струпване 
на камиони с техника и замърсяване. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка, при която е установено, че 
мерояприятието не е върху дюни, както и в границите на 
защитени територии. Сигналът е неоснователен. 

42. 22.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Изхвърляне на червено прахообразно 
вещество от сграда в канала, в близост до 
кораба “Петър Берон”. 

Морска администрация 
– Варна 

Сигналът е препратен от Морска администрация – Варна до 
РИОСВ – Варна. Извършена е проверка на място, при която е 
установено, че се провеждат периодични тренировки с пускане 
на сигнални димки при бедствия, които са съгласувани с Морска 
Администрация – Варна. Сигналът  е неснователен. 

43. 25.08.2014 г. “Зелен телефон” Голяма сова, която се блъска в прозорците и 
не може да излезе, кв. Младост, бл. 108, вх. 4. РИОСВ – Варна Екземплярът е в добър жизнен статус. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 1 от ЗБР, екзелпярът е пуснат на свобода. 



44. 25.08.2014 г. “Зелен телефон” Замърсяване в югоизточния край на плажа на 
Шабленска Тузла с битови отпадъци. Община Шабла Сигналът е препратен до Община Шабла за предприемане на 

действия по компетентност. 

45. 26.08.2014 г. “Зелен телефон” Ранен щъркел в с. Любен Каравелово. РИОСВ – Варна Екземплярът е млад и в добър жизнен статус. При опит да се 
хване екзеплярът излетя. 

46. 28.08.2014 г. “Зелен телефон” Намерен малък бухал в гр. Варна, ул. “Феликс 
Каниц” № 17. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк-

СЦ”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

47. 28.08.2014 г. “Зелен телефон” 
Камиони изхвърлят строителни отпадъци в 
местност “Черноморска панорама” (над 
Аладжа манастир). 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

48. 29.08.2014 г. “Зелен телефон” Фекалии в морската вода от двете страни на 
Първа буна, гр. Варна. РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване. 

49. 30.08.2014 г. “Зелен телефон” Ранен щъркел в с. Неофит Рилски, на около 2 
км от гр. Ветрино. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк-

СЦ”, гр. Варна за лечение и отговорно пазене. 

50. 31.08.2014 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин на Южния плаж в гр. Варна. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
мъртвият екземпляр остава на мястото, където е открит. 

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

1. 06.08.2014 г. Жалба 

Жалба относно нерегламентирано изхвърлени 
градински отпадъци и отпадъци от алкохолна 
дестилация в гр. Варна, резиденция 
“Евксиноград”. 

Община Варна Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

2. 06.08.2014 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно нерегламентирано 
изхвърлени отпадъци, както и за извършване 
на търговска дейност на открито с хранителни 
стоки в гр. Варна, ул. “Под игото”  и ул. 
“Акад. Курчатов”. 

Община Варна 
ОДБХ - Варна 

Сигналът е препратен до Община Варна и ОДБХ - Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 

3. 07.08.2014 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно “начин на 
отглеждане на домашен любимец – куче” в 
терасата на сграда, намираща се на бул. 
“Сливница” № 72. 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

4. 19.08.2014 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно отглеждане на диви 
и селскостопански птици в гр. Варна, ул. 
“Алекснадър Батемберг”. 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

5. 28.08.2014 г. Жалба Нерегламентирана сеч на защитени дървета в 
с. Тръстиково. Община Аврен Сигналът е препратен до Община Аврен за предприемане на 

действия по компетентност. 



6. 29.08.2014 г.  Сигнално писмо Болен или възрастен щъркел в гнездо в с. 
Константиново. РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка, по време на която в гнездото не е 
установен екземпляра описан в сигнала. Сигналът е 
неоснователен. 

                                                                                                                                                                              

            ДИРЕКТОР: 

              ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 
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