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

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

204 01.10.2015 
Зелен телефон Намерен щъркел с ранен крак в двора на 

ТЕРЕМ КРЗ – Варна. 
РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. Не е намерен бедстващ щъркел в 

района на ТЕРЕМ КРЗ – Варна. 

205 01.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за незаконно изграждане на тротоар и 

плочник в района на вход автомобили към 
Ботаническа градина гр.Балчик.. 

РИОСВ – Варна                            Сигналът е неоснователен. Не е установено изграждане  на 
нови тротоарни в ЗМ “Ботаническа градина Балчик” 

206 06.10.2015 

Зелен телефон 
Сигнал от наемател на територията на „Алфа 
УУД България „ АД гр.Долни чифлик се носи 

сивкав пушек със задушлива миризма. 

РИОСВ – Варна При извършената проверка на място не е установено изпускане 
на емисии в атмосферния въздух. На територията са 
разположени две дружества за производство на дървени 
въглища по закрит способ, които на 06.10.2015 г. са 
извършвали технологични изпитвания на съоръженията. 

207 07.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за замърсяване с фекалии от 

кравеферма в с.Овчага, общ. Провадия 
собственост на Иво Вълчев. 

Община 
Провадия 

Препратен по кщомпетентност на община Провадия, т. к. 
животните се отглеждат в урбанизирана територия. 

208 09.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за неприятна миризма на фекалии от 

кланица за водоплаващи птици 
„Агропласмент 92-Б“ АД гр.Добрич. 

РИОСВ – Варна При извършената проверка е установено заблатявяне в района в 
следствие на изтичане на битово-фекални отпадъчни води от 
канализационата система. На „В и К“ Добрич е дадено 
предписание за почистване и недопускане на замърсяване. 

209 12.10.2015 

Зелен телефон Сигнал за наличие на нефтено замърсяване на 
стар канал свързващ Варенско езеро и Черно 
море. 

РИОСВ – Варна 
БДЧР - Варна 

Сигнала е основателен. При извършената съвместна проверка 
не е установено замърсяване от брегови източник. В момента 
на проверката ПЧМВ са почиствали замърсяването. Същото се 
е получила при прехвърляне на нефтени отпадъци от събирач в 
танкер. 

210 12.10.2015 
Зелен телефон Сигнл за намерен ястреб или сокол- 

зашеметен, в района на Долна трака, 
гр.Варна. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в СЦДЖЗБ-Стара 
Загора. 

211 15.10.2015 
Зелен телефон Намерен умрял пеликан в Камчия, до 

ресторант „Кристал“. 
РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. По тялото на птицата не са намерени 

следи от наранявания, същата е оставена на мястото където е 
намерена. 

212 15.10.2015 
Зелен телефон Ранен пеликан в с.Старо Оряхово. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП "ЦЗПЖ" гр. 

Добрич. 



213 16.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за намерен пеликан, който не може да 

излети, ул.“Хан Крум“ №28, гр.Суворово 
РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. Птицата е в добро физиологично 

състояние и е пусната на свобода в района на язовир 
Николаевка 

214 16.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за намерен мишелов със счупено 

крило. 
РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП "ЦЗПЖ" гр. 

Добрич 

215 22.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за мишелов в безпомощно състояние в 

двора на Горско стопанство Провадия 
РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е настанена в ОП "ЦЗПЖ" гр. 

Добрич 

216 22.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за разкопаване на хабитат в с.Езерец, 

близо до Езерецко езеро гр.Шабла  
РИОСВ – Варна Дадено е предписание за преустановяване на дейностите по 

обработването на терена. Назначена е комисия за изясняване на 
обстоятелствата. 

217 23.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за намерен щъркел със счупено крило 

в Дуранкулак. 
РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е умряла по време на 

транспортиране. 

218 26.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за намерен щъркел със счупено крило 

до поделение „Чайка“, в рибарско селище. 
РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. В района на поделението не е 

открит бедстващ щъркел. 

219 28.10.2015 

Зелен телефон Сигнал за разлято машинно масло и нафта на 
ул.“ №19 В гр.Девня. Замърсяването е от 
предния ден. Наблизо има база за товаро-
разтоварна дейност. Сигналът е приет в 10.00 
часа. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е съставен 
АУАН за допуснато замърсяване с дизелово гориво. Дадено е 
предписание за почистване на замърсяването. 

220 28.10.2015 
Зелен телефон Сигнал за намерено соколче, паднало и 

наранено. Намира се в частен дом в 
кв.“Галата“, ул.“Емона“ №23 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е с влошен жизнен статус. 
При транспортиране с цел настаняване в зоопарк, птицата е 
умряла. Същата е оставена в природата. 

221 28.10.2015 
Зелен телефон Намерена малка птичка в двора на Варненска 

метрополия. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида черноврат гмурец и 
е настанена в ОП "ЦЗПЖ" гр. Добрич. 

222 30.10.2015 
Зелен телефон 

Сигнал за разлив на петролен продукт в 
гр.Белослав, на 300 м. от ферибота. 

РИОСВ– Варна 
БДЧР - Варна 

При извършената съвместна проверка с БДЧР са установени 
единични замърсявания с нефтопродукти на площ на повече от 
5 кв.м. по крайбрежната част на езерото. Не е установен 
брегови източник на замърсяване. 
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