
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 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА 

№ по 
ред Дата Постъпил 

сигнал Сигнал Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 31.12.2016 Зелен телефон Намерен ранен лебед на Първа буна на плажа в гр. 
Варна. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 

екземплярът е настанен за лечение в Зоологическа градина -Добрич 

2 02.01.2017 Зелен телефон Намерен мъртъв лебед на Първа буна на плажа в 
гр. Варна РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът остава на мястото където е намерен. 

3 04.01.2017 Зелен телефон 
Замърсяване на въздуха с черен дим от изгаряне на 
старо двигателно масло в автосервиз до бл. 305 в 
ж.к. Вл. Варненчик. 

РИОСВ - Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка е установено, че 
обекта се отоплява с печка тип домашна камина и гориво дърва. 
Видимо не се разнася черен дим от обекта и района около него. 

4 05.01.2017 Зелен телефон 
В комплекс „Кривини“, в близост до яз. „Долни 
Чифлик“ от изграден нов обект – от тръба се 
изливат отпадъчни води, които се вливат в реката. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР - Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна проверка е 
установено, че отпадъчните води от комплекса са отведени за 
пречистване към модулно пречиствателно съоръжение. Монтираната 
тръба е авариен преливник към резервоара за пречистена вода. Обекта 
се използва сезонно през летния период и пречистените отпадъчни 
води се използват за напояване. При проверката не е установено 
изтичани на води от тръбата. Обектът не е в експлоатация.  

5 15.01.2017 Зелен телефон На Дуранкулашко езеро, в района на „Шлюза“, 
намерени два мъртви лебеда. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът остава на мястото където е намерен. 

6 16.01.2017 Зелен телефон Ранен лебед до хотел „Албатрос“ в КК „Св. св. 
Константин и Елена“. 

РИОСВ – Варна 
 

Сигналът е неоснователен. Районът е обходен не е намерен мъртва 
ранен лебед. 

7 16.01.2017 Зелен телефон 
В интерпарк в с. Кранево, в района на южния плаж, 
около хотел „Палма“ намерени два пеликана, 
единия от които е мъртъв. 

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

8 17.01.2017 Зелен телефон На плажа пред Шабленска тузла, намерена мъртва 
червеногуша гъска. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание на чл. 278 от Наказателния 

кодекс са предприети мерки по компетентност. 

9 17.01.2017 Зелен телефон 
На ул. „Цоньо Тодоров“, до тролейното депо има 
база за вторични суровини откъдето се замърсява 
въздуха, черен дим от горене на пластмаса. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При извършената незабавна проверка на 
място не са установени горивни процеси. 

10 18.01.2017 Зелен телефон Намерен мъртъв лебед на Морска гара в яхт – 
клуба. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът остава на мястото където е намерен. 



11 20.01.2017 Зелен телефон 
В района на Дуранкулашко езеро се обстрелват 
патици, има убита сива гъска на плажа на 
Дуранкулак. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. Районът е обходен не е намерена мъртва 
сива гъска. 

12 23.01.2017 Зелен телефон Намерена мъртва червеногуша гъска в с. Крапец. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. Районът е обходен не е намерена мъртва 
червеногуша гъска. 

13 23.01.2017 Зелен телефон В КК „Зл. Пясъци“, на плажа до хотел „Берлин“ – 
мъртъв лебед. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът остава на мястото където е намерен. 

14 24.01.2017 Зелен телефон Намерени 2 бр. мъртви лебеди на офицерски плаж, 
гр. Варна. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът остава на мястото където е намерен. 

15 26.01.2017 Зелен телефон Намерени 3 бр. мъртви лебеди на офицерски плаж, 
гр. Варна. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът остава на мястото където е намерен. 

16 27.01.2017 Зелен телефон Намерени около 120 бр. умрели птици на плажа 
между с. Крапец и с. Дуранкулак. РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Открити 31 бр.  екземпляри от вида лиски, 
вид който не е включен в приложенията на ЗБР.. Проверката е 
извършена с представител на ОДБХ-Добрич. 

17 28.01.2017 Зелен телефон В с. Езерец, на 20 м. от гората – мъртва 
червеногуша гъска. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание на чл. 278 от Наказателния 

кодекс са предприети мерки по компетентност. 

18 28.01.2017 Зелен телефон В с. Езерец – запалена тръстика. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Изгорели са 10 кв. м. водолюбива 
растителност. 

19 30.01.2017 г. Зелен телефон Камиони изхвърлят отпадъци зад пречиствателната 
станция в с. Тополи. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. Същият сигнал е постъпил в края на 
м.декември 2016 г. На 03.01.2017 г. е извършена проверка и сигнала е 
препратен за предприемане на действия по компетентност на кмета на 
община Варна.  

20 31.01.2017 г. Зелен телефон Замърсяване с нефтопродукти в района от ТЕЦ – 
Варна до Белославския ферибот. 

Морска 
администрация 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено видимо замърсяване на водите на езерото с нефтопродукти. 
Проверени са шест обекта разположени в района и не е установено 
замърсяване от брегови източник. 

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

1 04.01.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно продажба в интернет сайт 
на палто от кожа на дива котка. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

2 04.01.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно продажба в интернет сайт 
на кожа от дива котка.  РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

3 04.01.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно продажба на кожа от дива 
котка в гр. Варна, Колхозен пазар чрез обява в 
интернет сайт . 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Сигналът е препратен до Районна прокуратура 
– Варна за проверка за наличие на извършено престъпление, съгласно 
Глава осма, Раздел I от Наказателния кодекс. 
 

4 04.01.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно продажба на палто от 
кожа на видра в гр. Добрич чрез обява в интернет 
сайт. 

РИОСВ – Варна 
 Сигналът е неоснователен. 



5 04.01.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно притежание и продажба 
на чанта от кожа на рис в гр. Варна, чрез обява в 
интернет сайт. 

РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

6 04.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно предлагане на кожа от рис 
по поръчка в гр. Варна, чрез обява в интернет сайт. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

7 04.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно продажба на кожа от 
мечка, чрез обява в интернет сайт. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

8 09.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно обява в интернет сайт на 
препариран голям горски водобегач. РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен до Районна прокуратура – Балчик за проверка за 
наличие на извършено престъпление, съгласно Глава осма, Раздел I от 
Наказателния кодекс. 
 

9 11.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно продажба в интернет сайт 
на препарирани сухоземни костенурки. РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен до Районна прокуратура – Добрич за проверка за 
наличие на извършено престъпление, съгласно Глава осма, Раздел I от 
Наказателния кодекс. 
 

10 11.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно изхвърляне на отработени 
масла и вредни петролни продукти на обръщача на 
автобус № 13, гр. Варна. 

 
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не са 
констатирани разливи от отработени масла около обекта. Маслата се 
съхраняват, съгласно нормативните изисквания. 

11 27.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно продажба на кенгуру 
албинос, чрез обява в интернет сайт.  Сигналът е неоснователен. 

12 13.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно заустени множество 
канализации от къщи и хотели в река в с. Кранево. РИОСВ-Варна 

Сигналното писмо е основателно. При проверката е установено 
наличие на множество тръби заустващи в река Краневска. На кмета на 
община Балчик е дадено предписание за предприемане на мерки за 
изграждане на битово-фекална канализация, обслужваща северната 
част на с. Кранево . 

13 30.01.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо за разглобяване на автомобили до 
бл. 203 и 207 в кв. Кайсиева градина, гр. Варна. РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка. 

           ДИРЕКТОР:                      /П/ 

             ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 
         
 
 

  9000, гр. Варна,  ул. “Ян Палах” №4 
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