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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 01.10.2014 г. “Зелен телефон” Голям облак прах се носи от Асфалтова база в 
гр. Аксаково. РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка на място. Дадено е предписание за 
намаляване капацитета на асфалтосмесителната инсталация до 
извършване почистване на филтрите и възстановяване на 
нормален режим на работа на пречиствателното съоръжение. 

2. 01.10.2014 г. “Зелен телефон” Ранен пеликан по пътя от с. Пряспа за с. 
Дропла, общ. Балчик. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

пеликанът е предаден за лечение в Зоопарк – Варна. 

3. 04.10.2014 г. “Зелен телефон” 7 бр. мъртви птици на бул. “Цар 
Освободител”, бл. 23, между вх. А и вх. В. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не са 

констатирани мъртви птици. 

4. 06.10.2014 г. “Зелен телефон” Умряла птица от рядък вид на козирката на 
жилищен блок в ж.к. “Младост”, бл. 143, вх.5. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 

птицата е оставена на мястото, където е открита. 

5. 09.10.2014 г. “Зелен телефон” 
На територията на Университетска 
ботаническа градина, гр. Балчик започва 
извършването на строителни дейности.  

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Следва съставяне на АУАН на ДКЦ 
“Двореца”. 

6. 10.10.2014 г. “Зелен телефон” Намерена птица с ранено крило (чапла/воден 
бик) на пристанище Варна – Запад. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

птицата е предадена за лечение в Зоопарк – Варна. 

7. 12.10.2014 г. “Зелен телефон” Намерена птица в кв. “Чайка”. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 
птицата е предадена за лечение в Зоопарк – Варна. 

8. 16.10.2014 г. “Зелен телефон” 
Софийски университет “Св. Климент 
Охридски” възпрепятства достъпа до ЗТ 
“Ботаническа градина”, гр. Балчик. 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Предстои изясняване на 
обстоятелствата. 

9. 19.10.2014 г. “Зелен телефон” На трета буна, до бар “Хавай” на брега има 
разлагащ се труп на делфин. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 

екземплярът е оставен на мястото, където е констатиран. 

10. 20.10.2014 г. “Зелен телефон” 
Зърнобаза “Витагрейн” в гр. Ген. Тошево 
замърсява въздуха с прах, изпуснат от 
съоръженията. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. Констатирано е, че 
зърнопочистващата машина и зърносушилнята не са в 
експлоатация. Не е установено организирано и/или 
неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух от 
площадката на зърнобазата. 



11. 31.10.2014 г. “Зелен телефон” Намерен щъркел в двора на терапията в гр. 
Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е 

констатиран описания в сигнала екземпляр. 

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

1. 02.10.2014 г. Жалба 
Жалба относно събиране на отпадъци в 
помещение на жилищен вход на ул. “Иван 
Аксаков” № 7, вх. Б. 

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

2. 09.10.2014 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно нерегламентирано 
производство на бронзов лак от фирма “Криал 
груп” ЕООД. 

РИОСВ – Варна 
Извършена е проверка на обекта. Установени са 
административни пропуски, за които са дадени задължителни 
за изпълнение предписания. 

3. 13.10.2014 г. Жалба 
Жалба относно застроени гаражни сервизи и 
сервизни помещения върху паркоместа и 
върху идеални части от двора. 

Община Варна 

Жалбата касае извършване на ремонтни дейности в етажна 
собственост и общия двор. При извършената проверка на 
15.07.2014 г. не се констатира извършване на дейности, 
описани в жалбата. Жалбата е препратена до община Варна за 
предприемане действия по компетентност, за което 
жалбоподателя е уведомен писмено.  

4. 15.10.2014 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно разсипани отпадъци 
в акваторията на Пристанище Варна. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. Констатирано е замърсяване 
на площадката на Пристанище Варна – запад, гр. Девня (в 
района на кейови места № 14 и № 15) с клинкер, доломит, 
твърди битови отпадъци и др., допуснато вследствие  на 
извършвани товаро/разтоварни дейности. На дружеството са 
дадени предписания за почистване на замърсяванията и 
възстановяване нормалната проводимост на дъждовната 
канализация в участъка. 

5. 16.10.2014 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно извършвано в КЦ 
“Двореца Балчик” незаконно строителство. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Предстои изясняване на 

обстоятелствата. 

6. 24.10.2014 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно обгазяване 
вследствие на разпръскване на птичи тор 
върху земеделски земи на територията на 
община Добричка. 

Община Добрич 
Община Добричка 
РИОСВ – Варна 

Сигналът касае миризми във въздуха, вследствие наторяване на 
значителни по площ земеделски земи с птичи тор. С цел 
ограничаване и преустановяване разпространението на 
миризми на “Яйца и птици - Зора” АД, с. Дончево е дадено 
предписание за последващо заораване на наторените 
земеделски площи.  
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