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

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

13. 05.02.2015 г. “Зелен телефон” Лебед със счупен крак в района на топлата 
вода и Рапонги на варненския плаж.  РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен.  Птицата е с добър жизнен статус и на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на свобода в 
подходящ район. 

14. 06.02.2015 г. “Зелен телефон” Задушлив газ в района на гара Повеляново. РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършени са измервания на място с 
апарат за бързо определяне и с мобилна автоматична станция на 
РЛ-Варна. 
Всички контролирани показатели са в норма, не са 
регистрирани концентрации над ПДК  

15. 09.02.2015 г. “Зелен телефон” 
Черен дим от горене на кабели в пункт за 
изкупуване на цветни метали в Старо 
Оряхово. 

РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място. При 
огледа се констатира, че се изгарят отпадъци от излезли от 
употреба автомобилни гуми. По време на проверката огънят е 
изгасен. Съставен е АУАН. 

16. 09.02.2015 г. “Зелен телефон” Гъст дим в двора на завод “Елпром”, ЗПЗ-
Варна от запалени отпадъци. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място. 
Установено е запалване на отпадъци (мебели, хартия, палети и 
др.) при разчистване на помещения в сградата. По време на 
проверката пожарът е изгасен от екипи на ОД към ПБЗН. 
Съставен е АУАН. 

17. 18.02.2015 г. “Зелен телефон” Облак от прах от сгуроотвала в с.Езерово. РИОСВ – Варна 
 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място. 
Констатирано е неорганизирано замърсяване на атмосферния 
въздух с прахови емисии на 100 м в посока изток/югоизток от 
мястото на образуване. Съставен е АУАН. 

18. 18.02.2015 г. “Зелен телефон” Силна миризма в района на склад №49, бивш 
КК “Янко Костов” от цех за мебели. РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. При огледа се констатира, че 
за отопление се изгарят отпадъци от мебелното производство. 
По време на проверката не е установено разпространение на 
миризми в района на обекта. Дадени са предписания. 

19. 22.02.2015 г. “Зелен телефон” Мъртъв делфин под басейна на южния плаж в 
гр.Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. Делфинът на основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР е оставен на място. 



20. 24.02.2015 г. “Зелен телефон” Миризма и обгазяване на гара Повеляново. РИОСВ- Варна 

Сигналът е неоснователен.  Извършени са измервания на място 
с апарат за експресно определяне на РЛ-Варна. Всички 
контролирани показатели са в норма, не са регистрирани 
концентрации над ПДК 

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

1. 03.02.2015 Жалба 
Препратена жалба от Иван Тодоров Митев 
относно дейността на сметище в Белослав и 
предприемане на действия  

РИОСВ- Варна 
Община Белослав 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място. 
Констатирано е замърсяване, съставен е АУАН. Дадени са 
предписания.  

2. 06.02.2015 Жалба 

Копие на възражение срещу  процедурата за 
промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ V кв. 28 по 
плана на 16 м.р. Север Варна за жилищни 
нужди и обществено обслужване 

 РИОСВ- Варна 
Община Варна 
  

Извършена проверка по документи, към момента не е 
постъпвало уведомление. 

3. 12.02.2015 Сигнално писмо 
Част от  имот № 58445.23.327 в с. Приселци, 
Община Аврен е превърнат в сметище от 
битови и строителни отпадъци 

РИОСВ- Варна  
Община Аврен  

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

4. 25.02.2015 Жалба 
Жалба от жителите на гр. Добрич, ул. “Бойчо 
Огнянов” срещу дейността на фирма 
Медведев  СС Радко Ганчев. 

РИОСВ- Варна Предстои извършване проверка на място.  

5. 25.02.2015 Сигнално писмо 
Препратено от МОСВ сигнално писмо от 
Любомира Манолова за замърсяване в района 
на устието на река Камчия 

РИОСВ – Варна 
Сигналът е основателен. Писмено е сезиран Oбластния 
управител на Област с административен център гр. Варна за 
финансиране и организиране почистване на замърсения район. 
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