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

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА 

 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 07.12.2017 Зелен телефон Три мъртви делфина на плаж “Фичоза”. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

2 21.12.2017 Зелен телефон Камиони засипват водоема, който се намира под 
Аспарухов мост. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 
БДЧР-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна проверка, при 
която не са установени нарушения на нормативната уредба. За 
засипването на имота има издадено становище от РИОСВ-Варна. 

3 28.12.2017 Зелен телефон В автоморга в близост до винзавода, гр. Варна, се 
горят автомобилни гуми. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената незабавна проверка на 
цитираната автоморга не е установено нерегламентирано третиране 
на отпадъци. 

4 29.12.2017 Зелен телефон Над линията в гр. Белослав, минава тръба от 
„Азотно-торовия завод“ и от нея се изсипва прах. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. От пристанището до завода има 
естакада за разтоварване на фосфорит, като на 29.12.2017 г. не са се 
извършвали товаро-разтоварни дейности. 

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

1 01.12.2017 Жалба Жалба относно замърсяване с битови отпадъци в 
кв. Виница, зад бензиностанция „Елит“. Община Варна Препратен по компетентност. 

2 06.12.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно тютюнопушене в 
пицария „Водолей“, кв. Аспарухово, гр. Варна. РЗИ – Варна Препратен по компетентност. 

3 06.12.2017 Жалба Жалба за замърсяване на въздуха от комин на ул. 
„Кукуш“ № 2, гр. Варна. Община Варна Препратен по компетентност. 



4 18.12.2017 Жалба 

Жалба за наличие на нерегламентирано сметище 
за строителни отпадъци в местност „Кокар 
Пунар“, в землището на с. Осеноео, общ. 
Аксаково. 

Община Аксаково Препратен по компетентност. 

5 21.12.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно замърсяване с 
нефтопродукти от находище „Галата“. 

БДЧР-Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена съвместна проверка не е 
установено замърсяване с нефтопродукти. 

6 22.12.2017 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване със 
строителни отпадъци на територията на 
Ботаническа градина, гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна Предстояща проверка. 

7 22.12.2017 Жалба 
Жалба относно организацията на дейността на 
амбулатория, находяща се на ул. „Братя 
Миладинови“ № 45, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Предстояща проверка. 
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