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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА 

№ 
по 
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Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 02.01.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Орел със счупено крило в с. Тополи, 
общ. Варна, ул. “Коларова” №  3. 

РИОСВ - Варна Намереният екземпляр е от вида обикновен мишелов. Същият е с 
фрактура на лявото крило. Птицата е настанена за лечение в ОП “Зоопарк 
– Спасителен център” – Варна. 

2. 05.01.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Намерен ранен сокол в с. 
Константиново. 

 РИОСВ – Варна Намереният мъртъв екземпляр е от вида обикновен мишелов. Същият е 
оставен на мястото, където е открит. 

3. 08.01.2013 г. “Зелен телефон” 
Намерени 2 мъртви обикновени 
мишелова в гр. Каварна 

РИОСВ - Варна Открит е един мъртъв обикновен мишелов. Птицата е предоставена във 
ветеринарномедицинска клиника за установяване на причините за 
смъртта. 

4. 10.01.2013 г. “Зелен телефон” 
Умрял делфин в Южна промишлена 
зона, под Аспарухов мост, гр. Варна. 

РИОСВ – Варна Намереният екземпляр е без видими следи от наранявания и липсващи 
части от тялото. Същият е оставен на мястото, където е открит. 

5. 11.01.2013 г. 
 “Зелен телефон” 

Гъст, жълт задушлив дим от комина 
на вила “Ривиера”, до 
“Делфинариума”. 

РИОСВ – Варна В момента на проверката не е констатирано наличие на гъст, жълт 
задушлив дим от комина. 

6. 14.01.2013 г. “Зелен телефон” 
Умрял обикновен мишелов на 
кръстовището след гр. Шабла в 
посока към с. Дуранкулак. 

РИОСВ - Варна Намереният мъртъв екземпляр е от вида обикновен мишелов. Същият е 
оставен на мястото, където е открит. 

7. 15.01.2013 г. “Зелен телефон” 
Остра задушлива миризма се носи от 
2 дни в гр. Повеляново. 

РИОСВ - Варна Извършена е проверка на “Солвей Соди” АД и “Агрополихим” АД, гр. 
Девня. На територията на дружествата не са регистрирани аварийни 
ситуации и изпускания в атмосферния въздух. 

8. 16.01.2013 г. “Зелен телефон” Лебед със счупен крак на Офицерски 
плаж, гр. Варна. 

РИОСВ - Варна Обходен е районът описан в сигнала. Не е констатиран бедстващ 
екземпляр от вида лебед. 

9. 17.01.2013 г. “Зелен телефон” Бедстваща червеногуша гъска в с. 
Тюленово. 

РИОСВ – Варна 
 

Намереният екземпляр е с ранено ляво крило. Птицата е настанена за 
лечение в спасителен център. 

10. 18.01.2013 г. “Зелен телефон” 

Над кв. Изгрев, гр. Варна се носи 
гъст, задушлив дим (предполага се че 
идва от фирма “Сабутом”). 

РИОСВ – Варна 
 

Извършена е проверка. Не е констатирано наличие на гъст задушлив дим. 
На дружеството е дадено предписание да извърши класификация на 
отпадъците, генерирани в резултат на дейността – производство на мебели 
и интериорни врати. 

11. 21.01.2013 г. “Зелен телефон” 
В с. Звездица, ул. “Еридан” № 10 
съсед опушва цялата улица през 
комина на къщата си. 

Община Варна Сигналът е препратен до кмета на район “Аспарухово” за предприемане 
на действия по компетентност. 

12. 22.01.2013 г. “Зелен телефон” 
Намерена черношипа ветрушка със 
счупено крило в района на кв. 
Владиславово, бл. 305. 

РИОСВ Варна Екземплярът е настанен в спасителен център за диви животни “Зелени 
Балкани”, гр. Стара Загора. 

13. 22.01.2013 г. “Зелен телефон” Нерегламентиран пункт за 
разкомплектоване на автомобили в 

РИОСВ Варна Извършена е проверка по искане за съдействие от МВР. Предстои 
изясняване на обстоятелствата. 



новия Домостроителен комбинат. 

14. 24.01.2013 г. Тел. 112 
Умрял лебед в КК “Св. св. 
Константин и Елена”, до почивната 
база на МВР, вдясно от буните. 

РИОСВ Варна Намереният мъртъв екземпляр е без видими следи от наранявания. 
Същият е оставен на мястото, където е открит. 

15. 31.01.2013 г. “Зелен телефон” 
Автомобил с ловци по дюните между 
морето и Дуранкулашко езеро. 

РИОСВ Варна Извършена е проверка. Констатиран е автомобил на територията на ЗМ 
Дуранкулашко езеро. Не е установен водачът на МПС. Сигналът е 
основателен. 

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

1. 16.01.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно 
нерегламентирано функциониране на 
пункт за черни и цветни метали на 
ул. “Кирил и Методий”, кв. 
Аспарухово. 

РИОСВ Варна 
Община Варна 

Извършена е проверка, при която се констатира, че обекта се стопанисва 
от “Вторични суровини Варна” ЕООД. Дружеството извършва дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали, за което притежава лиценз издаден от 
Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 

2. 18.01.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно 
замърсяване с отпадъци в района на 
картинг писта, кв. Виница. 

Община Варна Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на действия по 
компетентност. 
 

3. 24.01.2103 г. Сигнално писмо 

Разпореждане относно получен 
сигнал във Варненска районна 
прокуратура за хвърлена отрова в 
района на летище Варна, с цел 
унищожаване на котките в района. 

РИОСВ Варна 
РЗИ Варна 

Извършена е проверка. Установено е, че на територията на летище Варна 
се третира с репелентни продукти за кучета и котки, които действат върху 
сетивата на животните, с цел ограничаване на достъпа им до сградата. 
Използваните репеленти са на растителна основа и не са класифицирани 
като опасни. Горецитираният животински вид не представлява обект на 
защита и контрол от РИОСВ - Варна.  

4. 28.01.2013 г. Сигнално писмо 

Препратено сигнално писмо от 
МОСВ относно изградени заведения 
на плажната ивица в гр. Варна. 

РИОСВ Варна 
Община Варна 
РДНСК 
Областен управител на 
област с 
административен 
център Варна 

Предстои изготвяне на писмо и препращане на сигнала до РДНСК, 
Община Варна и Областен управител на област с административен 
център Варна за предприемане на действия по компетенции. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Януари 2013 г. са 15 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 3 броя сигнали за месец Януари 2013 г.  

ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 

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

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org 

 

 


