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РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ      
ММииннииссттееррссттввоо  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ии  ввооддииттее              
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

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

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 04.11.2013 г. “Зелен телефон” Засипване на зелени площи в с. Казашко с 
инертни материали. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. За имота има издадено 
становище от РИОСВ-Варна за инвестиционно предложение 
изграждане на парк. Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 

2. 04.11.2013 г. “Зелен телефон” В гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 150 – 
170 се усеща миризма на серен диоксид.  РИОСВ – Варна 

Извършен е анализ на данните от постоянните пунктове за 
контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Варна, при 
които е установено, че средночасовите концентрации по 
показател серен диоксид не са превишени. 

3. 04.11.2013 г. “Зелен телефон” Намерен ранен лебед в гр. Девня. РИОСВ - Варна Раненият екземпляр е предаден в ОП Зоопарк спасителен 
център-Варна, където същият е настанен. 

4. 08.11.2013 г. “Зелен телефон” Обгазяване в района на Дуранкулашко езеро, 
до заведение “Златната рибка”. 

Община Шабла 
РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка. Сигналът е препратен до Община Шабла 
за предприемане на действия по компетентност. 

5. 11.11.2013 г. “Зелен телефон” Лодка в Шабленско езеро, хвърлят се 
риболовни мрежи. РИОСВ – Варна При извършената проверка на място не са констатирани 

посочените обстоятелства в подадения сигнал. 

6. 13.11.2013 г. “Зелен телефон” Замърсяване на района около “Полимери” АД 
със стъклена вата. РИОСВ – Варна При извършената на 26.11.2013 г. проверка на място не е 

установено замърсяване със стъклена вата. 

7. 16.11.2013 г. “Зелен телефон” Местност “Орлово блато”, с. Дуранкулак има 
заложени мрежи. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка от представители на ИАРА-гр. Добрич, 
констатирано е наличие на хрилни мрежи на неизвестен 
извършител. Хрилните мрежи са конфискувани за унищожаване. 

8. 22.11.2013 г. “Зелен телефон” В кв. Аспарухово, ул. “Средец” се усеща 
мирис на химикали. РИОСВ - Варна Извършена е проверка на място, при която не е установено 

наличие на миризми. В района няма промишлени дейности. 

9. 28.11.2013 г. “Зелен телефон” 
Незаконно изхвърляне на отпадъци в 
местност “Равна гора”, между гр. Балчик и 
Оброчище, от товарен автомобил. 

Община Балчик Извършена е проверка. Сигналът е препратен до Община Балчик 
за предприемане на действия по компетентност. 

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

1. 01.11.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване с 
отпадъци в района на бившия пивоварен 
завод, гр. Варна. 

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



2. 04.11.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно неприятни миризми 
в атмосферния въздух в района на гр. Варна. РИОСВ - Варна 

Извършен е анализ на данните от постоянните пунктове за 
контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Варна, при 
които е установено, че средночасовите концентрации по 
показател серен диоксид не са превишени. 

3. 06.11.2013 г. Жалба 
Жалба относно образуване на 
нерегламентирано сметище на ул. “Маяк” № 
16, гр. Добрич. 

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

4. 06.11.2013 г. Жалба 
Жалба относно изливане на мръсната вода от 
дейността на казан за изваряване на ракия в 
канализацията на гр. Добрич. 

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

5. 12.11.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване със 
строителни отпадъци в гр. Варна, ж.к. 
“Владислав Варненчик”, ул. “Георги  Минков. 

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

6. 12.11.2013 г. Жалба Жалба относно наднормени нива на шум от 
дейността на мелница в гр. Добрич. РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка по документи. Обекта е разположен в 
промишлена зона. При подходящи метеорологични условия ще 
се извършат измервания. 

7. 15.11.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно неприятна миризма 
от завода за отпадъци в гр. Белослав.  РИОСВ - Варна 

На 18.11.2013 г. е извършено определяне на миризми по 
методиката за разпространение на миризми. Наличие на 
миризми в с. Езерово не е установено. 

8. 15.11.2013 г. Жалба 
Жалба относно отглеждане на животни в 
частен имот на ул. “Втора”, с. Септемврийци, 
общ. Каварна. 

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

9. 18.11.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно замърсяване с 
битови отпадъци в с. Блъсково. Община Провадия Сигналът е препратен до Община Провадия за предприемане на 

действия по компетентност. 

10. 18.11.2013 г. Жалба  Жалба относно изграждане на мръсен канал в 
с. Солник, общ. Долни Чифлик. Община Долни Чифлик Сигналът е препратен до Община Долни Чифлик за 

предприемане на действия по компетентност. 

11. 22.11.2013 г. Жалба 
Жалба относно изхвърляне на строителни 
отпадъци над хотел “Спорт Палас”, ул. 
“Уилям Янсон”  

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

12. 25.11.2013 г. Жалба 
Жалба относно разнасяне на неприятни 
миризми и мухи от отглеждане на 300 бр. 
овце майки в с. Козлодуй, общ. Добричка. 

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

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Ноември 2013 г. са 9 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 12 броя сигнали за месец Ноември 2013 г. 

            И. Д. ДИРЕКТОР 

              инж. Валери Станев Янев 
 

 


