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Министерство на околната среда и водите              
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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 12.01.2016 

Зелен телефон Сигнал за намерена сова или бухал в 
с.Езерово, общ.Белослав. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Екземпляра е настанен за лечение и 
отглеждане в ОП „ЦЗЖП“ . Съставени са КП № 001694/ 
12.01.16 г. ; КП № 001696/ 12.01.16 г. - дадени са 2 бр. 
предписания ;  

2 12.01.2016 

Зелен телефон Намерен ранен сокол до Локомотивно депо, 
гр.Варна. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Екземпляра е настанен за лечение и 
отглеждане в ОП „ЦЗЖП“ . Съставени са КП № 001695/ 
12.01.16 г. ; КП № 001696/ 12.01.16 г. - дадени са 2 бр. 
предписания ; ; 

3 14.01.2016 

Зелен телефон Сигнал за изкореняване на растителност в 
защитена местност  Ятата край гр.Белослав. 
Група роми изкореняват растителност и я 
товарят в бял микробус. 

РИОСВ – Варна 
община Белослав 

 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място. 
Съставени са 7 бр. АУАН. 

4 18.01.2016 

Зелен телефон Сигнал за намерен ранен лебед  в двора на 
Природо-научен музей гр.Варна. 

РИОСВ - Варна Сигналът е основател. Екземпляра е настанен за лечение и 
отглеждане в ОП „Зоопарк – СТ“ Варна . Съставени са КП № 
001697/ 18.01.16 г. ; КП № 001698/ 18.01.16 г. – дадени са 2 бр. 
предписания ; 

5 20.01.2016 

Зелен телефон Намерен ранен мишелов със счупено крило в 
Екорай край гр. Варна 

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Екземпляра е настанен за лечение и 
отглеждане в ОП „ЦЗЖП“ . Съставени са КП № 001700/ 
20.01.16 г. ; КП № 002109/ 22.01.16 г. - дадени са 2 бр. 
предписания ; 

6 26.01.2016 
Зелен телефон Намерен малък керкенез в безпомощно 

състояние в гр.Провадия. 
РИОСВ - Варна Сигналът е основателен.В последствие екземпляра е намерен 

мъртъв. Съставен е КП № 002112/ 26.01.16 г., във връзка с чл. 
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР; 

7 28.01.2016 
Зелен телефон Между с.Крапец и с.Езерец, в нивите, екип от 

БАН снима с дрон и притеснява червеногуша 
гъска. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен.При извършената проверка не е 
констатирано безпокойство на зимуващите  птици в района на с. 
Крапец и с. Езерец;  

8 28.01.2016 
Зелен телефон Между с.Крапец и с.Езерец, в нивите, учени 

от БАН снимат с дрон и безпокоят 
червеногуша гъска, ловци стрелят по тях. 

РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен.При извършената проверка не е 
констатирано безпокойство на зимуващите  птици в района на с. 
Крапец и с. Езерец;  

9 29.01.2016 

Зелен телефон Сигнал от с.Преселенци, общ.Генерал 
Тошево, за фурна за производство на хляб, 
горят гуми, м/у 5.30-7.00 часа. Усеща се силна 
миризма. 

Община 
Ген.Тошево 

Препратен по компетентност. 



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

1 15.01.2016 
Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за автомивка Свежест 
гр.Варна 

РИОСВ - Варна Сигнала е неоснователен. При извършената проверка е 
установено, че отпадъчните води преди постъпване в градската 
канализационна мрежа се пречистват чрез каломаслоуловител. 

2 18.01.2016 
Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за нерегламентирани 
сметища на територията на юг от гр.Варна 

Община Долни 
чифлик 

Препратено по компетентност. 

   
Съгласували: 
Директор дирекция КОС инж. Валери Станев ………………….........дата ……………………. 2016 г. 
Директор дирекция ПД Дерия Ташева ……………………………….. дата ………………………… 2016 г. 
Обобщил: 
Ст. специалист в дирекция “АФПД” Татяна Василева …………........дата .......................……. 2016 г. 
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             инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 

 
 
 
 
 
 
Съгласували: 
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Директор дирекция ПД Пламен Ташев ……………………………….. дата ………………………… 2015 г. 
Обобщил: 
Ст. специалист “ТД по АО” в дирекция “АФПД” Татяна Василева …………………………… дата …………………….. 2015 г. 

  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 


