
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   
Министерство на околната среда и водите              
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 

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

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.02.2016 Зелен телефон 
В рибарското пристанище на гр.Балчик е 
намерен болен лебед. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен птицата е от вида ням лебед и е в 
безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е 
настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – Добрич. 

2 01.02.2016 Зелен телефон 
Намерен ранен сокол край язовир с.Комарево. 

РИОСВ - Варна 
Сигналът е основателен птицата е от вида малък ястреб и е в 
безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е 
настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – Добрич. 

3 01.02.2016 Зелен телефон 

Намарен орел с ранено крило край „Метро“ 
гр.Варна. РИОСВ – Варна 

община Белослав 
 

Сигналът е основателен птицата е от вида обикновен мишелов и 
е в безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
ЗБР е настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – 
Добрич. 

4 01.02.2016 Зелен телефон 
Намерен умрял лебед срещу заведение 
„Мидена ферма“ гр.Варна. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида ням лебед и на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена на мястото 
където е намерена. 

5 02.02.2016 Зелен телефон 
В района на с.Тюленово е намерена мъртва 
птица от вида северен мишелов. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
птицата е оставена на мястото където е намерена. 

6 02.02.2016 Зелен телефон 

Намерен ранен мишелов край гр.Каварна. 

РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен птицата е от вида обикновен мишелов и 
е в безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
ЗБР е настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – 
Добрич. 

7 04.02.2016 Зелен телефон 

В частен дом /в двора на къща/ се отглеждат 
крави от земеделски производител жител на 
с.Равна, общ.Провадия. От двора се стичат 
отпадъчни води, които се вливат в близост до 
селска чешма, от която местните пълнят вода. 

РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. Дадено е предписание да не се допуска 
изтичане на отпадъчни води извън обекта. Във връзка с 
предписанието са изградени канавки и черпателен резервоар. 

8 08.02.2016 Зелен телефон 

На магистрала Хемус в посока Шумен 
намерен умрял щъркел. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Установен е мъртъв екземпляр от вида 
горска ушата сова. На основание чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗБР птизата 
е предадена за попълване на колекцията на Природонаучен 
музей-Варна. 

9 11.02.2016 Зелен телефон 
Фирма Еко Агро извозва земни маси /масив 8/ 
землище на с.Рогачево. ОДЗ Добрич 

Препратен по компетентност. 



10 12.02.2016 Зелен телефон 

Намерен ранен сокол в центъра на с.Рудник, 
община Долни Чифлик. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида обикновен мишелов 
и е в безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
ЗБР е настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – 
Добрич. 

11 15.02.2016 Зелен телефон 
Сигнал за обработване на нива изкореняване 
на дървета в землището на с.Езерец. РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. 

12 16.02.2016 Зелен телефон 
Сигнал за намерено малко орле на 
ул.“Генерал Колев“ №16, гр.Варна. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е от разред Соколоподобни е в 
безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е 
настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – Добрич. 

13 19.02.2016 Зелен телефон 

Намерен ранен мишелов със счупено крило в 
гр. Провадия. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида обикновен мишелов 
е в безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
ЗБР е настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – 
Добрич. 

14 19.02.2016 Зелен телефон 
Нерегламентирано сметище отпадъци / 
кашони, щайги, изгнили плодове/ на 100 м. от 
главния път Варна –Бургас след с.Приселци. 

Община Аврен 
Препратен по компетентност. 

15 22.02.2016 Зелен телефон 

Сигнал за умряли екземпляри /корморани и 
лебеди/ на плажните ивици  в с.Крапец, 
гр.Шабла и гр.Каварна. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Намерени са мъртви птици от видовете 
ням лебед, лиска и чайка в напреднала фаза на разлагане. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР са оставени на мястото 
където са намерени. 

16 24.02.2016 Зелен телефон 
Сигнал за задушлив дим от комина на дневен 
център за хора с увреждания, в м-ст Салтанат  
в близост до кв. Чайка във Варна. 

РИОСВ – 
Варна/Община 

Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна проверка, 
при която е установено, че за отопление се използва котел на 
твърдо гориво с мощност под 0,5 мВата.  

17. 25.02.2016  Зелен телефон 

Намерена ранена дива птица в гр. Провадия. 

РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида обикновен мишелов 
е в безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
ЗБР е настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – 
Добрич. 

18 29.02.2016 Зелен телефон в 
Неделя 

Сигнал за бракониери с лодка в 
Дуранкулашкото езеро. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

19. 29.02.2016 Зелен телефон 
Сигнал за изтичане на вода от Шабленското 
езеро в източната му част до дюните. 
Съмнения за умишлени действия. 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Установено е естествено отичане на 
езерните води в морето. Отворения участък между езерото и 
морето по естествен начин се е затворил. 

 



 

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

1 19.02.2016 
Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за замърсяване на оклоната 
среда с автомобилни гуми на крайезерен път 
Варна-Тополи 

Община Варна Препращане по компетентност 

2 23.02.2016 
Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за открит морски орел в 
землище на гр.Долни Чифлик.  Сигналът е неоснователен. 
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Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org 


