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

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 03.10.2017 Зелен телефон 
Мъртъв делфин в КК “Св. Св. Константин и 
Елена”, пред хотел “Бор”и ресторант “The Bay”, 
между скалите. 

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

2 03.10.2017 Зелен телефон Орел със счупено крило в с. Стожер, общ. 
Добричка. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. Птицата е от вида Обикновен мишелов. 
на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на свобода в 
подходящ за вида район. 

3 04.10.2017 Зелен телефон Труп на делфин в края на плажната ивица в с. 
Кранево. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

делфинът е оставен на мястото, където е намерен. 

4 05.10.2017 Зелен телефон Голяма пъструшка в безпомощно състояние пред 
зоопарка в гр. Варна. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 
птицата е настанена в спасителен център. 

5 08.10.2017 Зелен телефон Щъркел в безпомощно състояние до бл. 18 в гр. 
Белослав. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

птицата е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

6 19.10.2017 Зелен телефон Сеч на дървета в Р „Камчия“, на около 3 км 
навътре от устието, покрай реката. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

7 21.10.2017 Зелен телефон 
В с. Равна гора, общ. Аврен, камион с рег. № В 
4387 СВ изсипва строителни отпадъци на 
нерегламентирано сметище. 

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

8 31.10.2017 Зелен телефон Сеч на дървета в Р „Камчия“, на около 1 км от 
устието на реката; на южния бряг. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

9 31.10.2017 Зелен телефон На гърба на болница „Св. Марина“ се стича вода 
от канализацията, която се влива в болницата. 

Община Варна 
ВиК Варна 

Сигналът е препратен на община Варна и „В и К-Варна“ ООД за 
предприемане на действия по компетентност. 

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

1 09.10.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно сеч на дървета по ул. 
„Родина“, гр. Варна. Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

2 09.10.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно продажба на защитен 
екземпляр от вида червен ангъч в интернет сайт. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. За сигнала е уведомена Районна 

прокуратура Варна. 



3 13.10.2017 Жалба 

Жалба относно изкупуване на гъби в помещение, 
находящо се в жилищен вход на ул. „Радост“ № 8, 
гр. Варна, в следствие на което във входа се 
разпространяват неприятни миризми. 

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

4 25.10.2017 Жалба 
Жалба относно замърсяване на почвата при 
обстрелване с газови патрони на стадо кози в с. 
Китен, общ. Провадия. 

ОД на МВР - 
Провадия 

Предстои препращане на жалбата за предприемане на действия по 
компетентност. 

5 31.10.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо за замърсяване с нефтопродукти 
от дейността на оранжерия. РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка. 
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