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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА 

 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 04.12.2013 г. “Зелен телефон” Намерена малка граблива птица със счупено 
крило в с. Китка. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е пуснат в подходящ за 

вида район. 

2. 16.12.2013 г. “Зелен телефон” 

От завод за сухи строителни смеси се 
изхвърлят прахообразни частици в 
атмосферния въздух и отпадъчни продукти, 
образува се облак, който се е насочил към с. 
Изворско, общ. Аксаково. 

 РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

3. 16.12.2013 г. “Зелен телефон” 

В Западна промишлена зона, гр. Варна, от 
фирма за вторични суровини се замърсява 
атмосферния въздух от изгаряне на гуми или 
отпадъци. 

РИОСВ - Варна При проверката горенето е преустановено.Констатирано е, че се 
изгарят дървени въглища за отопление. 

4. 21.12.2013 г. “Зелен телефон” Намерена ранена сова в гр. Аксаково, ул. 
“Роза” № 27. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Екземплярът е пуснат в подходящ за 

вида район. 

5. 22.12.2013 г. “Зелен телефон” Стрелба по червеногуши гъски в с. 
Дуранкулак, местност “Карталиско блато”. РИОСВ – Варна Извършена е проверка. Не са констатирани ловци в района. 

Сигналът е неоснователен. 

6. 29.12.2013 г. “Зелен телефон” 

Изтичане на дихлоретан от инсталация за 
производство на дихлоретан на “Полимери 
инвест” АД, гр. Девня и усещане на 
характерна миризма. 

РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка, при която е установен теч на 
дихлоретан, вследствие на пукнатина в тръбопровод на 
инсталацията за производство на дихлоретан. Извършено е 
пробонабиране за контрол на качеството на атмосферния 
въздух. Резултатите от взетата проба се обработени в 
Регионална лаборатория-Варна и са значително под максимално 
еднократно пределно допустима концентрация на вредни 
вещества в атмосферния въздух. Аварийната ситуация е 
временно овладяна. 

7. 30.12.2013 г. “Зелен телефон” 
Изтичане на дихлоретан от инсталация за 
производство на дихлоретан на “Полимери 
инвест” АД, гр. Девня. 

РИОСВ - Варна 

Извършена е проверка, при която е констатиран нов теч на 
дихлоретан от същия тръбопровод на инсталацията за 
дихлоретан. Предприети са действия за прехвърляне на 
дихлоретана от инсталацията в резервоар с вместимост 5 м³. 
аварийната ситуация е овладяна. 



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

1. 02.12.2013 г. Жалба Жалба относно миризми в жилищна сграда на 
ул. “Бяла мура” № 25, гр. Варна. Община Варна Жалбата е препратена до Община Варна за предприемане на 

действия по компетентност. 

2. 04.12.2013 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно често запушване на 
ревизионни шахти от канализационната 
мрежа на гр. Игнатиево и преливане на 
отпадъчни води. 

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

3. 27.12.2013 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно влошаване 
качеството на атмосферния въздух и силна 
задушлива миризма в кв. Левски. 

Община Варна 

Контрол на качеството на атмосферния въздух се извлича чрез 
постоянни пунктове за мониторинг по основните показатели, 
характеризиращи качеството на атмосферния въздух. В кв. 
Левски е разположена АИС “СОУ Ангел Кънчев”. На 
цитираната дата пункта не е регистрирал стойности над 
пределно допустимите концентрации. 

4. 30.12.2013 г. Сигнално писмо Сигнално писмо относно нерегламентирана 
сеч в ЗМ “Лиман” и ЗЗ “Галата”. РИОСВ - Варна Извършена е проверка на място. Не е констатирана 

нерегламентирана сеч на дървета в посочения участък. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец Декември 2013 г. са 7 броя според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. Приетите сигнали по 

електронна поща, жалби и сигнални писма са 4 броя сигнали за месец Декември 2013 г. 
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