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СРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия

1 06.01.2020 г. Зелен телефон По брега на яз. Цонево има разпръснати 
отпадъци на голяма площ. 

Община Дългопол Сигналът е основателен и касае замърсяване с битови 
отпадъци в района на яз. Цонево. Препратен е на 
община Дългопол за предприемане на действия по 
компетентност. Извършена е проверка от комисия, 
назначена със Заповед на кмета. На визираната 
територия е направена уборка за събиране на 
отпадъците. 

2 06.01.2020 г. Зелен телефон Продължава системно изхвърляне на 
отпадъци на старото сметище към гр. 
Дългопол. 

Община Дългопол Сигналът е основателен и касае замърсяване с битови 
и строителни отпадъци на бившето общинско 
сметище. Препратен е на община Дългопол за 
предприемане на действия по компетентност. 
Извършена е проверка от комисия, назначена със 
Заповед на кмета. Уведомени сме, че ще бъде 
извършено почистване на отпадъците в срок -
22.01.2020 г.  



3 10.01.2020 г. Зелен телефон На ул. „Панорамна“ в кв. „Галата“ се 
наблюдава силно горене от дърводелски цех. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Препратен е на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. При извършената 
проверка на място от инспектори на общината е 
констатирано, че димните газове са вследствие 
отопляване с локално парно на твърдо гориво – 
въглища.  При огледа на обекта не е установено да се 
използват забранени за горене материали. 
  Сигналът е неоснователен. 

4 10.01.2020 г. Зелен телефон Пред централна поща в гр. Варна 
периодично се усеща миризма на изгоряла 
пластмаса и гуми от девненските заводи. 

Община Варна Препратен е на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. При извършената 
проверка на място от инспектор на общината не е 
констатирано наличие на миризми, от изгоряла 
пластмаса и гума, както и дим от комините на 
околните сгради.  
    Сигналът е неоснователен. 

5 13.01.2020 г. Зелен телефон В магазин „Билла“ на ул. Димитър 
Икономов“ гр. Варна, на ниво „-2“ е пълно с 
фекални води в резултат на препълнен 
мазниноуловител. 

Община Варна 
В и К Варна ООД 

Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 
и В и К Варна ООД за предприемане на действия по 
компетентност. 

6 13.01.2020 г. Зелен телефон В с. Синдел, общ. Аврен, в частен имот се 
палят гуми. Димът се разнася в целия 
квартал. 

Община Аврен Сигналът е основателен. Препратен е на община 
Аврен за предприемане на действия по компетентност. 
При извършената проверка на място от инспектори на 
общината на нарушителя е съставен АУАН. 

7 13.01.2020 г. Зелен телефон От мебелна фабрика „Руди-ан“ всяка сутрин 
се наблюдава гъст, черен дим, като от 
изгаряне на гуми. 

РИОСВ-Варна 
Община Аксаково 

Сигналът е основателен и касае дейността на 
предприятие за производство на мебели. Извършена е 
съвместна проверка със представители на РИОСВ-
Варна, община Аксаково и ОД на МВР. Отоплението 
на основния цех се осъществява от котел на твърдо 
гориво – дървесина. Няма данни за техническите 
характеристики на котела. На дружеството са дадени 
предписания за представяне данните на котела и 
изработване на пробовземни точки за мониторинг. 

8 13.01.2020 г. Зелен телефон В с. Черна, общ. Добричка, са се образували 
четири нерегламентирани сметища- до 
бившия овцекомплекс, до „Горчивата 
чешма“, в началото на селото и до бившия 
стопански двор. 

Община Добричка Сигналът е основателен. Препратен е на община 
Добричка за предприемане на действия по 
компетентност. Уведомени сме писмено, че са 
отстранени установените нерегламентирани сметища 
на територията на с. Черна. 



9 14.01.2020 г. Зелен телефон В кв. „Виница“, гр. Варна, на ул. „Гларус“ се 
наблюдава гъст, черен дим. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. При 
извършената проверка на място от инспектори на 
общината не е констатирано разпространение на черен 
дим или друго замърсяване на атмосферния въздух. 
    Сигналът е неоснователен. 

10 14.01.2020 г. Зелен телефон В кв. „Владиславово“, гр. Варна горят гуми 
и нерегламентирано сметище, от което 
въздуха е замърсен. 

Община Варна Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане на действия по компетентност. 
При извършената проверка на място от инспектори на 
общината не е констатирано изгаряне на гуми или друг 
вид отпадък. Служителите в администрацията 
извършват ежедневни обходи и при установяване на 
нерегламентирани сметища се предприемат действия 
за тяхното почистване. 
    Сигналът е неоснователен. 

11 14.01.2020 г. Зелен телефон Горене на растителни масла над к.к. 
„Слънчев ден“, във вилно селище“Бор“, до 
военната база. 

Община Варна Препратен е на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. При извършената 
проверка на място от инспектори на общината не е 
констатирано изгаряне на растителни отпадъци и 
материали. На живущите в района е разяснено какви 
са техните отговорности по наредбата за обществения 
ред на общината. 
   Сигналът е неоснователен. 

12 14.01.2020 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметищев 
частен имот на ул. „Хан Пресиян“ и ул. 
„Григорий Цимблак“, гр. Варна. 

Община Варна Препратен е на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. При извършени 
няколкократно проверки на място от инспектори на 
общината не са установени дим и неприятна миризма 
от изгаряне на отпадъци. На собствениците е 
направено писмено предписание за почистване и 
поддържане на имота в чист и естетичен вид, съгласно 
Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Варна. 
  Сигналът е неоснователен. 



13 15.01.2020 г. Зелен телефон В Защитена зона „Батова“, с. Орешак, общ. 
Аксаково се извършва сеч на трупи с 
диаметър 40-50 см и се генерират много 
отпадъци. 

РИОСВ-Варна 
РДГ – Варна 

ТП ДГС Варна 

За сечта са уведомени РДГ – Варна и ТП ДГС Варна и 
е изискана информация за предприетите от тях мерки. 
Установено е, че извършваната сеч е в съответствие с 
Горскостопанския план на ТП ДГС Варна, който е 
съгласуван по реда на екологичното законодателство. 
   Сигналът е неоснователен. 

14 16.01.2020 г. Зелен телефон Остра миризма на изгоряла пластмаса и 
задимяване от пункт за вторични суровини, 
находящ се на ул. „Атанас Москов“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти  на 
РИОСВ-Варна. Не е констатирано нерегламентирано 
изгаряне отпадъци и други дейности и източници, 
които да водят до разпространение на неприятни 
миризми в района около обекта. 
Сигналът е неоснователен. 

15 23.01.2020 г. Зелен телефон В двора на „Топливо“ АД,гр. Варна, от едно 
от халетата се издига задушлив, черен дим. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка от експерти  на РИОСВ-Варна. 
Не е констатирано изгаряне на нестандартни горива. 
Представени са документи за закупено гориво – сух 
дървен материал. 
Сигналът е неоснователен. 

16 23.01.2020 г. Зелен телефон От дере в кв. „Бриз“, гр. Варна преливат 
мръсни води и се вливат в морето. 

Община Варна Препратен на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. При извършената 
проверка на място от инспектори на общината не е 
констатирано нерегламентирано заустване на води в 
дерето. Водата в дерето е с неутрален цвят – бистра и 
не предизвиква неприятни миризми. След 
приключване на предстоящото почистване на дерето 
през месец април 2020 г., ще бъде извършена отново 
обстойна проверка по цялото му протежение. 
Сигналът е неоснователен. 

17 23.01.2020 г. Зелен телефон Замърсен въздух с бял, ситен прах в района 
на ул. „Острава“, гр. Варна. 

Община Варна Препратен на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. При извършената 
проверка на място от инспектори на общината не е 
констатирано запрашаване със ситен прах. 
Сигналът е неоснователен. 



18 23.01.2020 г. Зелен телефон Гори защитена местност „Орлово блато“, в 
района на къмпинг „Космос“, с. Дуранкулак, 
общ. Шабла. Има запалена тръстика. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място е установено, че в най-северната част от ЗМ 
“Дуранкулашко езеро”, в местността „Орлово блато, 
землище с. Дуранкулак, общ. Шабла, има действащ 
пожар. В границите на защитената местност е изгоряла 
тръстикова растителност на площ около 60 дка. Не са 
установени засегнати и бедстващи животински видове. 
За случая е уведомена Районна прокуратура - Каварна. 

19 24.01.2020 г. Зелен телефон В землището на с. Разделна минава река, 
която е бяла и има мъртви риби. 

БДЧР 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на БДЧР и РИОСВ-
Варна. При огледа на място се констатира, че се 
извършва дрениране на шламопровод в дренажните 
утаителни полета на „Солвей Соди“ АД. 
Шламопроводите служат за транспортиране на 
отпадъчните води от завода до утаителен басейн 
„Падина“. Дефектиралият шламопровод е бил промит 
и впоследствие дрениран. Не е констатирано наличие 
на измряла риба. Взети са водни проби на изход от 
дренажния утаител на Солвей соди АД и водите на р. 
Девненска за анализ. На Солвей соди АД е наложена 
имуществена санкция. Резултатите от водната проба 
на водите на реката не показват замърсяван. 

20 27.01.2020 г. Зелен телефон От комина на оранжерия в с. Батово, общ. 
Добричка, всяка вечер се наблюдава черен 
дим. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен и касае котелната централа на 
оранжерия. Извършена е проверка на място от 
експерти  на РИОСВ-Варна. Дадени са предписания, 
касаещи височината на изпускащото устройство и 
почистването на пречиствателните съоръжения, което 
да се извършва при изключени вентилатори. 

21 27.01.2020 г. Зелен телефон В местност „Ятата“, общ. Белослав се 
извършва лов на птици. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка на място не са установени 
лица, които да ловуват в района на защитената 
местност.  
Сигналът е неоснователен. 



22 27.01.2020 г. Зелен телефон Водите на Провадийска река са в черен цвят 
и пяна в района на Асфалтовата база. 

БДЧР 
РИОСВ-Варна 

Извършена е съвместна проверка на място от експерти 
на БДЧР и РИОСВ-Варна. При огледа на място не е 
установено черно оцветяване на водата  и наличие на 
пяна. Взети са водни проби в два пункта по 
протежение на р. Провадийска. Резултатите от водните 
проби се анализират в РЛ-Варна. 
Сигналът е неоснователен. 

23 29.01.2020 г. Зелен телефон Поради неправилно позициониран комин на 
гараж, системно нахлува дим в съседния 
имот на ул. „Боровец“, гр. Шабла. 

Община Шабла Сигналът е основателен и касае котелно за отопление 
в частен имот. Препратен на община Шабла за 
предприемане на действия по компетентност. На 
собственикът на имота са дадени предписания за 
увеличаване височината на комина. 

24 31.01.2020 г. Зелен телефон Нерегламентирано събиране и изгаряне на 
отпадъци в база „Ира Нова“ на ул. „Орлово 
гнездо“, гр. Варна.  

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Проверката е планирана за месец февруари 2020 г. 

1 09.01.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Частен имот на ул. „Атанас Манолов“, гр. 
Варна се отоплява на твърдо гориво, от 
което се образуват облаци гъст, черен дим 
със задушлива миризма. 

Община Варна Препратен на община Варна за предприемане действия 
по компетентност. При извършената проверка на 
място от инспектори на общината не е констатирано 
изгаряне на нестандартни горива. На собственика на 
имота е дадено предписание да не се използват 
неподходящи за горене материали. 
Сигналът е неоснователен. 

2 10.01.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Бедстваща птица до сградата на Община 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Във връзка с предоставения 
към сигнала снимков материал е извършена е проверка 
в района на бул. „8-ми Приморски полк“ гр. Варна, в 
близост до сградата на Община Варна. При проверката 
не е установен бедстващ екземпляр от клас Птици. 

3 10.01.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Възражение срещу дейността на фирма 
„Бренд Свят 2017“, оперираща на 
територията на гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен и касае дейността на 
площадка за третиране на отпадъци, гр. Девня. 
Извършена е проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна. За констатираните нарушения са 
дадени предписания за отстраняването им и е 
изпратена покана до управителят на дружеството за 
съставяне на АУАН. 



4 17.01.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Възражение срещу функционирането на 
ферма за селскостопански животни в с. 
Добри дол, общ. Варна. 

Община Аврен 
БАБХ 

РИОСВ-Варна 

При извършената проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна и ОДБХ Варна по изложеното в 
сигнала са дадени предписания, които са изпълнени в 
срок.  
Сигналът е неоснователен. 

5 24.01.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Уведомление от „Солвей Соди“ АД за 
извършена промивка и отворен 
шламопровод № 5. 

РИОСВ-Варна Уведомление от „Солвей Соди“ АД за извършена 
промивка и отворен шламопровод № 5 е във връзка с 
дадено предписание. 

6 30.01.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В заведение на бул. „Съборни“, гр. Варна се 
предлагат наргилета на непълнолетни лица. 

МВР 
РЗИ 

Община Варна 

Сигналът е препратен на РЗИ Варна за предприемане 
на действия по компетентност. 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 


