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

МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 07.04.2014 г. “Зелен телефон” 
Лебед във безпомощно състояние в градината 
пред ресторант”Хавай” на крайбрежната алея 
в гр. Варна  

РИОСВ – Варна Обходена е територията, описана в сигнала. Не е констатиран 
бедстващ лебед. 

2. 09.04.2014 г. “Зелен телефон” 
Изтичане на мръсни води от канал на 13то 
корабно място в морето,”Пристанище Варна – 
изток” 

 РИОСВ – Варна 
 

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

3. 09.04.2014 г. “Зелен телефон” Изхвърляне на боклуци в кв.”Химик” на 
общински имот, гр.Девня 

 
Община Девня 

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

4. 09.04.2014 г. “Зелен телефон” Горят се гуми в района на пречиствателна 
станция в с.Тополи РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място, при което е констатирано, че на 
югоизток от ПСОВ- Варна на площ не по-малко от 100 кв.м. 
наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. Огнището е 
потушено от служители на ПБЗН. 

5. 11.04.2014 г. “Зелен телефон” Горят се гуми в района на пречиствателна 
станция  и излиза черен дим в с.Тополи 

РИОСВ – Варна 
Община Варна 

Извършена е проверка на място, при което е констатирано 
нерегламентирано изхвърлени отпадъци от метални 
опаковки,гуми, строителни отпадъци,автомобилни 
стъкла,уплътнения, вата и др.Извършители на деянието не са 
установени.  Сигналът е изпратен до Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 

6. 15.04.2014 г. “Зелен телефон” Изтичане на дихлоретан от “Полимери “ АД 
гр. Девня РИОСВ – Варна Извършена е проверка с измервания за контрол  на качеството 

на атмосферния въздух.Резултатите са значително под нормите. 

7. 17.04.2014 г. “Зелен телефон” 
Черен, гъст дим излиза от висок комин на 
предприятие в западна промишлена зона 
около завод “Хайат”,гр.Варна 

РИОСВ – Варна 
В ЗПЗ гр. Варна в района на завод “Хайат” и завод “Филбо” не е  
установено изпускане на дим от организирани и неорганизирани 
източници на емисии в атмосферния въздух. 

8. 22.04.2014 г. “Зелен телефон” От свинекомплекса се носи силна миризма, 
която обхваща цялото село, с.Слънчево РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място, при  която не е установено  

наличие на неприятна миризма в района на село Слънчево. 



9. 22.04.2014 г. “Зелен телефон” Пострадал бухал със счупено крило в ж.к. 
“Владислав Варненчик”  , бл. 403, вх. 12 РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Намереният екземпляр е настанен в ОП 

ЦЗПЖ Добрич. 

10. 28.04.2014 г. “Зелен телефон” Намерено ранено малко соколче в 
с.Казашко,ул.”Симеон Теодосиев” №34 

РИОСВ – Варна 
 

Извършена е проверка. Констатираният екземпляр е в добър 
жизнен статус. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пуснат в 
подходящ за вида район. 

11. 29.04.2014 г. “Зелен телефон” Намерена сива чапла, която не може да лети 
на бул. “3ти март” до бл.59, гр. Варна РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка. Констатираният екземпляр е в добър 
жизнен статус. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пуснат в 
подходящ за вида район. 

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

1. 03.04.2014 г. 
Сигнално писмо, 

получено по 
електронна поща 

Сигнално писмо за нерегламентирано 
сметище в района на Паша дере,прилагане на 
снимков материал 

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

2. 10.04.2014 г. 
Сигнално писмо, 

получено в РИОСВ - 
Варна 

Сигнално писмо за незаконно сметище до 
новите сушилни и до турските гробища, 
с.Стефаново, обл. Добрич 

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

3. 14.04.2014 г. Жалба, получена по 
електронна поща 

Жалба относно отглеждане на животни от 
Николай Ненов крави,коне,кози, които 
изхвърлят значително количество 
изпражнения по пътя на ул.”Капитан Петко 
Войвода”,с.Приселци,общ.Аврен 

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