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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ МАРТ 2017 ГОДИНА 

 

 

№ 
по 
ре
д 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 02.03.2017 Зелен телефон Наклонено гнездо на щъркели върху ел. стълб по 
ул. “Черни връх”, гр. Игнатиево, общ. Аксаково. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен.  

2 03.03.2017 Зелен телефон Намерени 2 бр. мъртви делфини на Офицерски 
плаж. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

3 06.03.2017 Зелен телефон 
От свинеугоителния комплекс на фирма „Екопиг“, 
в землището на гр. Игнатиево, вечер се палят гуми 
и отработени масла; носи се черен дим. 

РИОСВ - Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не 
са открити налични гуми и масла на територията на обекта. За 
технологични нужди се експлоатира котел с гориво въглища.  

4 15.03.2017 Зелен телефон 
В КК „Златни пясъци“, под ресторант „Синбад“ на 
обект копаят шахта и има включен мръсен канал, 
от който водите се вливат директно в морето. 

РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място е 
установено, че дружеството извършва ремонтни дейности на 
магазин, при които атмосферните води са отведени към шахта на 
канализационната система. 

5 19.03.2017 Зелен телефон От животновъдна ферма в с. Смолница, източват и 
изхвърлят торни води на пасището. 

ОД Земеделие 
Общинска служба 

Земеделие 
Препратен по компетентност. 

6 20.03.2017 Зелен телефон Силно обгазяване от „Агрополихим“ АД, гр. Девня. РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. По данни: от АС за СНИ няма 
регистрирани превишения на нормите за допустими емисии; по 
данни от АИС „Изворите“ няма регистрирани концентрации над 
пределно допустимите норми. При подаването на сигнала вятъра е 
бил от север – североизток в посока към езерото и Пристанище 
Варна – запад. 

7 20.03.2017 Зелен телефон Силно обгазяване от „Солвей Соди“ АД, гр. Девня. РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. По данни отАИС „Изворите“ няма 
регистрирани концентрации над пределно допустимите норми. При 
подаването на сигнала вятъра е бил от север – североизток в посока 
към езерото и Пристанище Варна – запад. 



8 29.03.2017 Зелен телефон Запалена тръстика в близост до Дуранкулашко 
езеро РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Констатирано е, че в три участъка от 
„Дуранкулашки ръкав“, част от ЗМ „Дуранкулашко езеро“, има 
действащ пожар. В границите на защитената местност е изгоряла 
тръстикова растителност на площ около 5 дка. Общата площ на 
засегната територия от пожара, е около 20 дка.  

9 30.03.2017 Зелен телефон 
Щъркел със счупено крило на магистрала „Хемус“ 
на около 1 км. преди отбивката за с. Неофит Рилски 
в посока на гр. Варна 

РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 е оставен 
на мястото където е намерен. 

 31.03.2017 Зелен телефон 
Камиони изсипват черна смес с неприятна миризма 
в имот на пътя до с. Звездица, община Аврен след 
института по Хидродинамика. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

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

1 06.03.2017 Жалба 
Жалба относно изтичане на битово-фекални 
отпадъчни води в дере, разположено в м-ст „Св. 
Никола“, гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

2 07.03.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно нерегламентирано 
изхвърляне на строителни отпадъци в местност 
„Гази Баба“, гр. Добрич 

Община Добрич Препратен по компетентност. 

3 09.03.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно сеч на гори в землището 
на с. Осеново, общ. Аксаково.  РДГ-Варна Препратен по компетентност. 

4 14.03.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно палене на автомобилни 
гуми на Сирни Заговезни в община Белослав.  Община Белослав Препратен по компетентност. 

5 14.03.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно незаконна дейност в 
автосервиз в ж.к. Победа, гр. Варна.  РИОСВ – Варна 

Сигналът е неоснователен. На лицето извършващи 
автобояджийски услуги са дадени предписания за извършване на 
класификация на генерираните от дейността му отпадъци. 
Отпадъчните води от автомивката се пречистват чрез 
каломаслоуловител и се заустват в градската канализационна 
мрежа. 

6 17.03.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно отглеждане на прасета в 
имот в СО „Боровец“ – Юг, гр. Варна.  Община Варна Препратен по компетентност. 

 23.03.2017 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно отглеждане на крави и 
замърсяване на водата от изворна чешма в с. 
Изворско. 

Община Аксаково Препратен по компетентност. 

 29.03.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно замърсяване на 
Евксиноград с битови отпадъци. Община Варна Препратен по компетентност. 



 30.03.2017 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно незаконосъобразни 
дейности в имоти на ул. „Цоньо Тодоров“ № 26, гр. 
Варна, собственост на „Инжстройинженеринг“ 
ЕООД. 

РИОСВ – Варна Предстои извършване на проверка. 

            
 

 
инж. Валери Станев Янев 
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