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РЕПУБЛИКА 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 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия

1 02.12.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ лебед до хотел 
„Албатрос‘, к.к. „Св.Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида Ням лебед 
и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е 
настанен  за лечение в ОП "Зоопарк-СЦ" - Варна. 

2 02.12.2019 г. Зелен телефон Замърсяване на въздуха от девненските 
заводи в района на гр. Девня, по пътя за с. 
Константиново и гр. Белослав. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Съгласно писмо на  
„Агрополихим“ АД няма възникнали аварийни 
ситуации и нарушение в нормалния технологичен 
режим на производство. Представени са данни от 
системите за СНИ, при което не е констатирано 
превишаване на НДЕ. По Данните от АИС 
„Извори“ не са констатирани стойности над ПДК по 
контролираните замърсители на атмосферния въздух. 

3 03.12.2019 г. Зелен телефон Усеща  се парлив и лютив въздух в кв. 
Възраждане-1, гр. Варна, най-вероятно от 
„Веолия Енерджи“. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. В РИОСВ-Варна е постъпило 
уведомление от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за 
провеждане на настройка на горивния процес на 3 
броя водогрейни котли за работа на резервно гориво – 
дизел, във връзка с експлоатацията им при недостиг на 
основно гориво – природен газ. Настройката е 
продължила в рамките на няколко часа. 

4 03.12.2019 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище от 
земна маса и строителни отпадъци в гр. 
Каварна около пречиствателната станция. 

Община Каварна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен на община 
Каварна за предприемане действия по компетентност. 
С писмо на община Каварна сме уведомени, че са 
предприети необходимите действия по организиране 
почистването на замърсяването.   



5 05.12.2019 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище в гр. 
Варна, местност „Планова“, срещу военното 
поделение. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 
за предприемане действия по компетентност.  

6 06.12.2019 г. Зелен телефон Два екземпляра от вида „Розов пеликан“ в 
безпомощно състояние са настанени от 
граждани в ОП “ЦЗЖП-Добрич“, гр. 
Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 
2 от ЗБР, екземплярите са настанени  за лечение в ОП 
"ЦЗПЖ" - Добрич. 

7 09.12.2019 г. Зелен телефон В частен имот на ул. „Никола Козлев“ в гр. 
Варна се горят пластмаси и други 
материали. Носи се тежка и задушлива 
миризма. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място, но не е констатирано изгаряне гуми 
и ПДЧ плоскости. 

8 09.12.2019 г. Зелен телефон Извършва се незаконна сеч на дървета в к.к. 
„Камчия“ до с. Близнаци, общ. Аврен. 

ДГС-Варна Сигналът е препратен по компетентност на ДГС-
Варна. 

9 11.12.2019 г. Зелен телефон На открития паркинг на Мол „Двете кули“ в 
гр. Варна изтича вода от мръсен канал, 
прилежащт към съседен имот с новострояща 
се сграда. 

Община Варна 
В и К Варна ООД 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 
и В и К Варна ООД за предприемане действия по 
компетентност. С писмо на В и К Варна ООД сме 
уведомени, че е извършена проверка на място и 
профилактика на сградните и канализационни 
отклонения от служители на В и К Варна ООД, след 
което битовата канализационна система функционира 
нормално. 

10 12.12.2019 г. Зелен телефон В кв. „Виница“, гр. Варна, зад жилищна 
кооперация, находяща се на ул. „Света 
Параскева“ се горят отпадъци в близост до 
суха растителност. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. 
Извършена е проверка на място от служители на 
общината. Нарушителят не е установен. 

11 13.12.2019 г. Зелен телефон Образуват се облаци от прах при 
извършване на ремонтните дейности по 
хотел „Черно море“, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. 

12 16.12.2019 г. Зелен телефон При ПТП на пътя от местност 
„Ракитника“ за гр. Варна е ударена сърна. 

ДГС-Варна Сигналът е препратен по компетентност на ДГС-
Варна. 

13 16.12.2019 г. Зелен телефон В двора на хотел „Адмирал“, к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена“, гр. Варна ежедневно 
се горят листа и клони. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място. Не е констатирано изгаряне на 
листа и клони. Дадено е предписание на фирмата. 



14 17.12.2019 г. Зелен телефон Силна миризма на петрол в районите на 
Военноморско училище и Техническа 
гимназия, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място и не констатирана силна задушлива 
миризма на гориво. При опит за свързване с 
сигналоподателя е констатирано, че посочения 
телефонен номер не отговаря такова лице.

15 17.12.2019 г. Зелен телефон Усеща се задушлива миризма на гориво на 
ул. „Върба“, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място и не е констатирано задимяване на 
въздуха, вследствие изгаряне на петролни деривати. 

16 18.12.2019 г. Зелен телефон Силна и задушлива миризма- като мъгла в 
кв. „Повеляново‘, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Съгласно писма на  
„Агрополихим“ АД и Солвей соди АД няма 
възникнали аварийни ситуации и нарушение в 
нормалния технологичен режим на производство. 
Представени са данни от системите за СНИ, при което 
не е констатирано превишаване на НДЕ. По Данните 
от АИС „Извори“ не са констатирани стойности над 
ПДК по контролираните замърсители на атмосферния 
въздух. 

17 18.12.2019 г. Зелен телефон Миризма на сероводород в района около 
Проектантска организация, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място и не е констатирано наличие на 
задушлива миризма. Сигналоподателят не отговаря на 
подадения телефон. 

18 18.12.2019 г. Зелен телефон Изтичане на отпадъчни води по уличната 
мрежа в местност „Гази баба“ обл. Дибрич, в 
резултат на запушен мръсен канал. 

Община Добрич 
В и К Добрич 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае нарушена 
проводимост на канализационен колектор. Препратен 
е на община Добрич и В и К Добрич за предприемане 
действия по компетентност. 

19 18.12.2019 г. Зелен телефон От два дни в района на ул. „Хан Пресиян“, 
гр. Варна се усеща задушлива миризма 
сутрин. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място и не е констатирано наличие на 
задушлива миризма. 



20 18.12.2019 г. Зелен телефон На ул. „Лозарска“, местност „Манастирски 
рид“, гр. Варна се разнася гъст, черен дим от 
запалени гуми. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място, но нарушителят и мястото на 
горене не са установени. Единият от 
сигналоподателите твърди, че не го е подавал и няма 
представа за случая. 

21 18.12.2019 г. Зелен телефон Миризма на изгорели гуми в двора на 
„Винзавод“ на бул. „Владислав Варненчик“, 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не се 
констатира горене на гуми и разнасяне на миризми. 
Дадени са предписания по отношение съхраняване и 
обособяване на площадките за отпадъци и представяне 
на документи в РИОСВ-Варна за проверка. 

22 19.12.2019 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище по 
ул. „13-та“ между местностите Горна и 
Долна Трака, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място. В хода на проверката не се 
констатира нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци. Сигналоподателят отказва лична среща и 
предоставяне на допълнителна информация по случая. 

23 19.12.2019 г. Зелен телефон Наблюдава се гъст, черен дим от изгаряне на 
гуми и отпадъци на ул. „Атанас Москов“, гр. 
Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която се 
констатира наличие на 2 локални тлеещи огнища 
засипани с пясък. Нарушителят не е установен. Дадени 
са предписания за почистване на площадката от 
наличните отпадъци и недопускане на изгаряне. 

24 20.12.2019 г. Зелен телефон В района на кв. „Левски“, гр. Варна, над 
бензиностанция „Лукойл“ на бул. „Христо 
Смирненски“ се носи задушлив дим. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място, но не е констатирано да има сив 
задушлив дим във въздуха. 

25 23.12.2019 г. Зелен телефон Двама граждани изхвърлят строителни 
отпадъци от автомобил след бившия 
Домостроителен комбинат в посока с. 
Казашко. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. 



26 27.12.2019 г. Зелен телефон Над пазара в кв. „Владиславово“, гр. Варна 
се горят гуми. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
съвместна проверка на място с представител на 
районното кметство. Не са установени лица да палят 
гуми или други материали. Мястото е на засилен 
контрол от служители на кметството. 

1 12.12.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

От частен имот на ул. „Вярност“, гр. Варна 
всеки ден се носи миризма като от изгорели 
гуми. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място, но не е констатиран пушек от 
комините на къщата. Няма наличие на неприятни 
миризми около цитирания адрес. Горепосоченият 
адрес ще бъде наблюдаван и при установяване на 
горене на неподходящи материали на нарушителя ще 
бъде съставен АУАН. 

2 16.12.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

От комин на частен имот на ул. „Хаджи 
Димитър“, гр. Варна излиза дим с особено 
неприятна и тежка миризма 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо  на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място и не са констатирани тежки 
миризми от горене на пластмаса и гуми.  

3 16.12.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Създават се диги от находящия се на 
морския бряг пясък на плажове „Северен„ и 
„Рапонги“, гр. Варна 

РИОСВ-Варна Територията не попада в границите на защитени 
територии и защитени зони по Натура 2000. За 
територията няма въведени забрани и режими за 
създаване на пясъчни диги, произтичащи от  заповеди 
за обявяване на защитени територии или защитени 
зони и/или от Планове за управление на защитени 
територии и зони.  

4 17.12.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсен въздух в районите „Младост“ и 
„Възраждане“, гр. Варна. Миризмата се 
определя като от нафта. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място и не е установен източник на 
миризма на нафта. 



5 18.12.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Задушлива миризма в района на пазар 
„Чаталджа“, гр Варна, причиняваща парене 
на очите и гърлото. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. С 
писмо на общината сме уведомени, че е извършена 
проверка на място и не е констатирана остра 
задушлива миризма във въздуха. Сигналоподателят не 
дава информация кой е източника на замърсяване. 

6 18.12.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха с прах от асфалтова 
база в местност „Клисе баир“, с. Тополи, 
обл. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. 
Асфалтосмесителят е с  пречиствателното съоръжение 
– батерия ръкавни филтри. При профилактиката на 
съоръжението са подменени 402 броя ръкавни филтри. 
Дадени са предписания на дружеството, които са 
изпълнени в срок. 

7 20.12.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В с. Победа, обл. Добрич, в два гаража близо 
да центъра се боядисват коли и мирише на 
ацетон. 

Община Добрич 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен е на община 
Добричка за предприемане действия по 
компетентност. С писмо на общината сме уведомени, 
че е извършена проверка на място, при която не е 
констатирано да се извършва боядисване на МПС. 
Дадено е предписание да се освободи улицата от 
паркираните автомобили и представяне на 
строителните книжа на постройките и документи за 
собственост. 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 


