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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА  
МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА 

 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 04.02.2014 г. “Зелен телефон” Намерен ранен лебед  до хотел “Аква 
Лайф”,с. Кранево, общ. Балчик РИОСВ – Варна Екземплярът е настанен в ОП “Зоопарк “– Варна за лечение и 

отговорно пазене. 

2. 07.02.2014 г. “Зелен телефон” 
Намерен лебед, омазан в мазут на 
вълнолома,близо до фара в гр. Варна 
 

РИОСВ – Варна 
 

Извършен е обход на района, при който бе констатиран 
екземпляр от вида ням лебед. Екземплярът е в добро 
физиологично състояние и е оставен в подходяща за него среда. 

3. 07.02.2014 г. “Зелен телефон” 
Жълто-оранжева гъста течност, без 
специфична миризма във водата на буната в 
местност Евксиноград 

 
 БДЧР - Варна 

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

4. 10.02.2014 г. “Зелен телефон” Намерен ранен лебед до Корабостроителен 
завод - Варна РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка, при която бе констатиран екземпляр от 
вида ням лебед. Екземплярът е в добър жизнен статус и е пуснат 
в подходящ за вида район. 

5. 12.02.2014 г. “Зелен телефон” Намерена умряла червеногуша гъска в 
Дуранкулашко езеро РИОСВ – Варна Предоставена е за изследване във ветеринарна лаборатория за 

инфлуенца. 

6. 13.02.2014 г. “Зелен телефон” Неприятна миризма от една седмица в новото 
сметище на с. Езерово 

РИОСВ – Варна 
 

Извършена е проверка на място, при която не е установено 
наличие на миризми извън границите на площадката. 

7. 13.02.2014 г. “Зелен телефон” Нефтен разлив между  с.Езерово и гр. 
Белослав    

БДЧР - Варна 
РИОСВ – Варна 

Извършена е съвместна проверка с БДЧР - Варна. Не е 
установен нефтен разлив. 

8. 13.02.2014 г. “Зелен телефон” 
Лебед със здравословен проблем на новия 
плаж близо до заведение “Двата петела”,гр. 
Балчик 

РИОСВ – Варна 
Обходена е плажната ивица.Открит бе разложен лебед пред 
заведение “Двата петела”. Остава на място, където е намерена 
на основание чл.39, ал.2, т.4. 



9. 17.02.2014 г. “Зелен телефон” Неприятна миризма от незаконен цех за 
препарати в с. Добрина , общ. Провадия Община Провадия 

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

10. 20.02.2014 г. “Зелен телефон” 

Изтичане на битово-фекални води от 
шахта,вследствие на запушена 
канализационна система на ул “Д. 
Икономов”20 

Община Варна 
“В и К”-Варна 

Сигналът е препратен до Община Варна и “В и К”- Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 
 

11. 21.02.2014 г. “Зелен телефон” Обгазяване в с. Езерово РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място и по данни от АИС “ТЕЦ- 
Варна”не е установено обгазяване на с.Езерово. 

12. 21.02.2014 г. “Зелен телефон” Разлив на мазут под Аспарухов мост, 
гр.Варна 

БДЧР - Варна 
РИОСВ – Варна 

Извършена е съвместна проверка с БДЧР - Варна. Не е 
установен разлив на мазут. 

13. 24.02.2014 г. “Зелен телефон” Намерена умряла червеногуша гъска в 
местност “Орлово блато” ,с.Дуранкулак РИОСВ – Варна 

Извършен бе оглед на място, при който се констатира умряла 
червеногуша гъска без видими следи от наранявания по тялото. 
На основание чл.39, ал.2, т.4 остава на място. 

14. 24.02.2014 г. “Зелен телефон” Намерен умрял лебед в Камъша, с. Казашко, 
обл. Варна  РИОСВ – Варна 

Извършен бе оглед на място, посочено в сигнала. Открит бе 
екземпляр от вида ням лебед. На основание чл.39, ал.2, т.4 
остава на място. 

15. 24.02.2014 г. “Зелен телефон” Неприятна миризма от сметището на 
Екоинвест, с.Езерово РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място. Съставен е АУАН за 

неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух. 

16. 26.02.2014 г. “Зелен телефон” В автосервиз до блок 52 от известно време 
горят гуми и излиза черен пушек, гр. Варна РИОСВ – Варна Извършена е проверка и са дадени предписания за изпълнение – 

текущ срок. 

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

1. 06.02.2014 г. Сигнално писмо Червено оцветяване на водата в морето в 
района на морска гара и яхтено селище 

РИОСВ – Варна 
БДЧР - Варна 

Извършена е съвместна проверка с БДЧР - Варна. 
Замърсяването не е от брегови източник. От страна на БДЧР -
Варна е взета водна проба. 

2. 17.02.2014 г. Сигнално писмо 

Замърсяване на нов плаж Свети Влас и 
централен плаж Свети Влас през летния сезон 
с фекални води от заустване, изградено на 
самата граница на плажовете, гр. Свети 
Влас,обл. Бургас 

РИОСВ - Бургас 
Сигналът е препратен до РИОСВ - Бургас за предприемане на 
действия по компетентност. 
 

3. 19.02.2014 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо за пункт за скрап в гр. 
Провадия, кв. Север, бл.3 на фирма “Ник 
Екометал” 

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

4. 25.02.2014 г. Сигнално писмо 

Неприятна миризма от ферма за отглеждане 
на крави в центъра на селото,чийто отпадъчни 
води се оттичат в реката, с. Осеново, общ. 
Аксаково 

Община Аксаково 

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



Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Февруари 2014 г. са 16 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 4 броя сигнали за месец  Февруари 2014 г. 

            ДИРЕКТОР 

              ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 
 


