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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

182 02.09.2015 
Зелен телефон В с.Долище е окрит пеликан в безпомощно 

състояние. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

183 02.09.2015 
Зелен телефон Сигнал за замърсяване на плажа под хижа 

Ветеран , м-ст Фичоза, плуват чували във 
водата и са разпръснати на брега. 

Община Варна При извършената проверка на място не е установено 
замърсяване на плажната ивица. 

184 03.09.2015 
Зелен телефон Сигнал за изгаряне на кабели в пункт за 

изкупуване на цветни метали находящ се на 
крайезерния път, срещу с.Тополи. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка на място, при която не е установено 
изгаряне на кабели. 

185 07.09.2015 
Зелен телефон Сигнал за голямо количество умлряла риба в 

с.Езерово, канала между ТЕЦ Варна и МТГ 
Делфин. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР Варна 

Извършена е съвместна проверка с БДЧР-Варна, при която е 
взета водна проба. Умрялата риба е дънна. Вероятна причина е 
липса на кислород. 

186 07.09.2015 
Зелен телефон Сигнал за автоморга , която работи без 

разрешително за такава дейност. Автоморгата 
е с адрес с.Старо Оряхово, ул.“Асен Златарев. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен, дадени са предписания по чл.120 от 
ЗОУ/ обн. ДВ бр.53 от 2012г. 

187 09.09.2015 
Зелен телефон В гр.Добрич, кв.“Рилци“ , ул.“Чавдар 

Войвода“ №20а ,се усеща силна миризма от 
токсични отпадъци. 

Община Добрич Препратен по компетентност на община Добрич. 

188 09.09.2015 

Зелен телефон В гр.Игнатиево има силно замърсяване на 
въздуха от дърводелска работилница. 

РИОСВ - Варна При извършената проверка, видимо не е установено 
замърсяване. На управителя на дружеството е дадено 
предписание за закриване на площадката за съхраняване на 
дървесните стърготини.  

189 10.09.2015 
Зелен телефон Намерена ранена чапла в частен двор в 

гр.Варна, ул.“Прага“ №3. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

190 11.09.2015 
Зелен телефон Сигнал от хотел Сентиго Голдън, Златни 

пясъци, в морето имало петно мазут. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен.при проверката не са открити петна 

от мазут.  

191 11.09.2015 
Зелен телефон Намарен щъркел със счупено крило в двора 

на пречиствателна станция Девня 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП ЦЗПЖ – 
Добрич. 

192 17.09.2015 
Зелен телефон Намерен мишелов в безпомощно състояние в 

гр.Аксаково. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 
чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП ЦЗПЖ – 
Добрич. 



193 23.09.2015 
Зелен телефон В гр.Варна, в кв. „Левски“ на ул.“Георги 

Бакалов“ се усеща силна миризма на химикал. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

194 23.09.2015 Зелен телефон В гр.Варна, в кв.“Галата“, м-ст „Прибой“ на 
плажната ивица има найлони и пластмаса. 

Община Варна Препратен по компетентност на община Варна. 

195 23.09.2015 Зелен телефон На плаж Ривиера, намерен умрял делфин РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 
чл. 39, ал.2, т. 4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

196 23.09.2015 
Зелен телефон Гр.Варна на ул.“Страцимир“ № 35 е намерен 

ранен мишелов. 
РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

197 23.09.2015 
Зелен телефон В гр.Тервел на стадиона е намерено малко 

щъркелче, което не може да лети. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП ЦЗПЖ – 
Добрич. 

198 23.09.2015 
Зелен телефон В Горен чифлик на покрива на работилница 

на горското стопанство намерено малко 
пеликанче. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

199 23.09.2015 
Зелен телефон Намерен сокол със счупено крило в 

оранжерия в гр. Провадия. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП ЦЗПЖ – 
Добрич. 

200 24.09.2015 
Зелен телефон Намерен лебед в гр.Варна със счупен крак. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП ЦЗПЖ – 
Добрич. 

201 25.09.2015 
Зелен телефон В с.Безводица, в стопански двор открит 

пеликан в безпомощно състояние. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП ЦЗПЖ – 
Добрич. 

202 28.09.2015 
Зелен телефон В гр.Балчик немерен щъркел със счупен крак. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен в ОП ЦЗПЖ – 
Добрич. 

203 28.09.2015 
Зелен телефон В гр.Варна, заведение „Старо село“, в двора 

се палят отпадъци и в следствие на това в 
района се носи силно задушлива миризма. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

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

1 02.09.2015 
Сигнално писмо Сигнал за замърсяване на  плаж Кабакум и 

морето от  отходна тръба изливаща фекалии и 
битови отпадъци. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Взета е водна проба. Резултатите не 
показват замърсяване. 

2 03.09.2015 
Сигнално писмо Сигнал за открит делфин  в района на плаж 

Дуранкулак – север 2. 
 Сигналът е основателен. Дадено е разпореждане, на основание 

чл. 39, ал.2, т. 4 от ЗБР, екземплярът да остане на място. 

3 13.09.2015 
Сигнално писмо Сигнално писмо за обява в ОЛХ за продажба 

на мрежа-капан за птици. 
 Сигналът е неоснователен. 
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