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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ ЮНИ 2015 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

76 02.06.2015 “Зелен телефон” 

В гр-Игнатиево, в близост до кооперация 
„Тракия – 94“, се намира цех за палети. От 
този цех се трупат опилки, които при силен 
вятър се разпръскват в района и замърсяват 
въздуха. 

РИОСВ – Варна 

Сигнала е основателен. Дадени са предписания за представяне 
в РИОСВ - Варна на копие от техническата документация на 
котел на твърдо гориво и за предприемане на мерки за 
ограничаване разпространението на опилки при работа на 
аспирационната. 

77 04.06.2015 “Зелен телефон” 

В гр.Белослав, кв.“Акации“, е задимено с 
черен пушек от фирма „Трансинс“, изгаряли 
кабели. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. Не е констатирано изгаряне на 
кабели, нито следи от подобни действия на площадката. 
Извършва се дейност по рязане и белене на кабели, съгласно 
действащото разрешително по ЗУО. 

78 04.06.2015 “Зелен телефон” 

В местност „Евсиноград“ на ул.“14“, №18, в 
края на парцела има метален стълб/жаре/, под 
който се образува нерегламентирано сметище. Община Варна 

Сигналът е препратен по компетентност на община Варна. 
Писмено сме уведомени за извършена проверка на място от 
служители на общината. При проверката е констатирано, че 
фирмата извършила ремонта е извозило формираните 
отпадъци. 

79 04.06.2015 “Зелен телефон” 

В дере, което преминава през кв.“Левски“, 
ул.“Мадара“ №17 а, тече мътна и черна вода. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. На ТУ-Варна е дадено предписание за 
предприемане на действия по недопускане на заустване на 
води, формирани от продухване на дъждовна канализация в 
Кемер дере. 

80 08.06.2015 “Зелен телефон” 
Умрял делфин на трета буна, пред заведение 
„Фенера“  Община Варна 

Сигналът не е основателен. При проверка на място не е 
установен умрял екземпляр от вида делфин. 

81 08.06.2015 “Зелен телефон” На морска гара под яхтена база има петно 
нефт около локва. РИОСВ – Варна Извършен е оглед на района, при който не са установени 

замърсявания на акваторията с нефтопродукти. 

82 09.06.2015 “Зелен телефон” Ранен сокол на асфалтова база в гр.Аксаково РИОСВ – Варна Сигналът не е основателен. При проверка на място не е 
установен ранен екземпляр от вида сокол. 

83 10.06.2015 “Зелен телефон” 

Изхвърлена мръсна вода от кораб пред новото 
училище в кв.“Галата“ 

РИОСВ – Варна 

Уведомена е БДЧР Варна и Морска администрация. От Морска 
администрация сме информирани, че става въпрос за баластни 
води. 

84 15.06.2015 “Зелен телефон” 
На гарата в Повеляново от около 1ч. и 30 мин. 
се носи силно задушлива миризма, със 
съмнения, че идва от азотно торовия завод. РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършени са измервания с 
апаратура за експресно определяне на концентрациите на 24 
бр. замърсителя. Не е установено превишаване на нормите за 
качество на атмосферния въздух. 



85 15.06.2015 “Зелен телефон” На плажа на нос Галата до стълбите е 
намерено умряло делфинче. РИОСВ – Варна Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 

екземплярът е оставен на място. 

86 15.06.2015 “Зелен телефон” 
В гр.Балчик, до двореца е намерен умрял 
делфин. РИОСВ – Варна 

Сигналът основателен. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на място. 

87 16.06.2015 “Зелен телефон” 
Сигнал за новооткрита автоморга, действаща 
без разрешително за извършване на такава 
дейност от 2-3 месеца. Намира се в с.Старо 
Оряхово, ул.“Асен Златаров“. 

 
РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен, дадени са предписания по чл.120 от 
ЗОУ/ обн. ДВ бр.53 от 2012г. 

88 22.06.2015 “Зелен телефон” 

В кравеферма на „Братя Стефанови“се 
изхвърлят фекалии през прозорците, в 
следствие на което е замърсен целият 
селскостопански двор на кооперация „Тракия 
– 94“ гр.Игнатиево. 

Община Аксаково 
 

Сигнала е изпратен по компетентност на Община Аксаково 

89 23.06.2015 “Зелен телефон” 
Сигнал за нерегламентирано сметище в 
гр.Добрич, в края на градската градина до 
бившия сервиз  на Пежо. 

РИОСВ – Варна 
Предстои извършване на проверка. 

90 25.06.2015 “Зелен телефон” 

Замърсяване с фекални води от 
пречиствателна станция Златни пясъци, пътя 
за Кранево, отклонение за спирка 
къмпинг“Кукери“. 

РИОСВ – Варна 

Установено е изтичане на утайки от тръпровода служещ за 
отвеждането им до изсушителните полета. На „В и К Варна“ 
ООД е дадено предписание за извършване на ремонт на 
тласкателя на утайки, за което да се уведоми писмено РИОСВ – 
Варна. 

91 29.06.2015 “Зелен телефон” 
В гр.Варна, на улица „Васил Априлов“ №26, 
собственичката периодично изгаря гуми. РИОСВ – Варна 

Предстои извършване на проверка 

92 30.06.2015 “Зелен телефон” 

Повеляново, завод Агрополихим изпуска гъст 
оранжево-червен дим с миризма на сяра. 

РИОСВ – Варна 

В 10:00 часа на 29.06.2015 г. на територията на дружеството е 
започнало планово спиране от експлоатация на цеховете от 
азотна линия за провеждане на ежегодния УКР за което 
РИОСВ-Варна е уведомена писменно. В следствие на 
продухването от комина на цех „Азотна киселина“ се изпускат 
газове с оранжево-кафяво оцветяване. Не е установено 
превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух. 

93 30.06.2015 “Зелен телефон” 
В района на Спорт палас се усеща силна 
миризма на изгорени кабели. РИОСВ – Варна 

Предстои извършване на проверка за осъществяване на 
нерегламентирана дейност с кабели. 

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

1 01.06.2015 Сигнално писмо 

Системно замърсяване на въздуха в 
гр.Аксаково идващ от фирма „Пластхимн“ 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. На изпълнителния директор на 
дружеството са дадени предписания за оборудване на 
изпускащо устройство с пробовземна точка и уведомяване на 
РИОСВ за всяко почистване на филтрите, с цел извършване на 
измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от 
извършваната в помещението дейност. 



2 15.06.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо на силен шум идващ от 
страна на НАП - Варна Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на община Варна. 

3 18.06.2015 Сигнално писмо 

Сигнално писмо от „Зелен телефон“ на 
МОСВ депониране на вредни вещества и 
химикали които се депонират на депо на 
около 3 километра северно от завод „Девня 
Цимент“ 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на място, при 
която не е установено депониране на вредни вещества и 
химикали. 

4 24.06.2015 Сигнално писмо 

 
Сигнал, относно наситена миризма в района 
на Двете кули, кв. Трошево, миризма идваща 
от намиращ се наблизо цех за печене на кафе. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 
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