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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 МАЙ 2019 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия

1 02.05.2019 г. Зелен телефон Неприятна миризма на азот в кв. 
Аспарухово,  гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

РЗИ 
РД ПБЗН 

Сигналът е основателен и касае замърсяване с азотни 
оксиди на атмосферния въздух с вероятен източник 
Агрополихим АД. Извършена е проверка на място в 
кв. Аспарухово, гр. Варна. Не се констатираха 
източници на неприятни миризми. По представена 
информация от дежурните по завод на Солвей соди 
АД и Агрополихим АД, в дружествата няма аварийни 
ситуации, свързани с повишено емитиране на азотни 
оксиди. Резултатите по контролираните замърсители 
на въздуха в АИС в гр. Варна и гр. Девня са 
значително под пределно допустимите концентрации. 
Източник на азотни оксиди не е установен.  

2 03.05.2019 г. Зелен телефон Силна, неприятна миризма на пропан-бутан 
в м-т „Малка Чайка“, кв. Аспарухово, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

РЗИ 
РД ПБЗН 

Сигналът е основателен и касае неприятна миризма на 
пропан-бутан. Извършена е проверка на място в кв. 
Аспарухово, гр. Варна. Не се констатираха източници 
на неприятни миризми. Източникът на неприятни 
миризми не е установен.  

3 03.05.2019 г. Зелен телефон Лека кола изхвърля битови отпадъци под 
моста на АМ „Черно море“ в землището на 
с. Звездица, общ. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и е препратен на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. 
Нарушителят е установен от служители на МВР и е 
почистил замърсяването. 



4 07.052019 г. Зелен телефон Сигнали за неприятни миризми в кв. 
Аспарухово, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен и касае неприятна миризма на 
препарати, с които пръскат земеделските посеви.  При 
извършения обход на място в кв. Аспарухово, гр. 
Варна не се установиха неприятни миризми. С писмо 
на РИОСВ-Варна е изискана информация от Община 
Варна и ОД Земеделие Варна за извършвани 
мероприятия с препарати за растителна защита и/или 
за третиране срещу кърлежи. От община Варна сме 
уведомен, че на определени дати е извършено 
третиране срещу кърлежи в района на кв. Аспарухово. 
Обработени са Аспарухов парк, дворовете на детските 
и учебни заведения и детските и спортни площадки.

5 08.05.2019 г. Зелен телефон Системно запрашаване на въздуха от 
асфалтова база на:Инжстрой“ до с. Тополи, 
общ. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място и е дадено предписание за подмяна на 
ръкавните филтри на пречиствателното съоръжение. 
Филтрите са подменени с нови и предписанието е 
изпълнено. 

6 08.05.2019 г. Зелен телефон Силна миризма на изгоряла пластмаса близо 
до ТЕЦ-Варна, с. Езерово, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неосноватален. По изискана информация 
от ТЕЦ Варна ЕАД и след извършена проверка на 
място от еколога им, в района на дружеството не се 
констатира горене и следи от изгаряне на пластмаси. 

7 09.05.2019 г. Зелен телефон Остра миризма и задимяване в кв. 
Повеляново, гр. Девня от азотно- торовия 
завод. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неосноватален. По представена 
информация от Агрополихим АД, в дружеството няма 
настъпили аварийни ситуации, свързани с повишено 
емитиране на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух. Резултатите от АС за СНИ са в 
НДЕ. Резултатите по контролираните замърсители на 
въздуха в АИС Девня са значително под пределно 
допустимите концентрации. 

8 09.05.2019 г. Зелен телефон Горят се гуми на паркинга, зад 
бензиностанция „Шел“, до ЖП- гара, гр. 
Варна.  

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка 
на място е констатирано, че в близост до контейнер за 
събиране на общ битов отпадък е наличен варел 
(вместимост приблизително 60 л), от който се носи 
дим на тлеещи останки на материал с неизвестен 
произход. При проверката не е установен нарушителя. 

9 09.05.2019 г. Зелен телефон Намерена зашеметена птица в двора на 
СУЕО „А.С. Пушкин“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Птицата е от вида Сива мухоловка и на основание чл. 
39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена за лечение в ОП 
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 



10 10.05.2019 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица (чапла или воден 
бик) на ул „Камчия“ , с. Близнаци, общ. 
Аврен. 

РИОСВ-Варна Птицата е от вида Малък воден бик и на основание чл. 
39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена за лечение в ОП 
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

11 13.05.2019 г. Зелен телефон Ранен екземпляр от вида „бързолет“, 
настанен в зоопарк, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е 
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

12 13.05.2019 г Зелен телефон Изхвърляне на големи маси строителни 
отпадъци, под „Аспарухов мост“ до входа за 
корабостроителния завод, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка 
на място е констатирано, че в непосредствена близост 
до „Булярд КИ“ АД има нерегламентирано 
замърсяване със смесени строителни отпадъци - 
тухли, бетон, почва и камъни на площ не по-малко от 
1 дка. Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност.  

13 14.05.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ прилеп на ул. „Дунав“, 
гр. Провадия. 

РИОСВ-Варна Прилепът е бил от вида Малко кафяво прилепче, но 
след подаване на сигнала е умрял. На основание чл. 
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвия прилеп е оставен на 
мястото където е намерен. 

14 15.05.2019 г. Зелен телефон Системен теч на вода и образуване на 
заблатявания пред почивно-възстановителен 
дом „Железничар“, гр. Варна. 

Община Варна 
В и К Варна ООД 

БДЧР

Сигналът е препратен от РЗИ Варна  на БДЧР за 
предприемане действия по компетентност. По сигнала 
е извършена съвместна проверка от експерти на 
РИОСВ-Варна, БДЧР Варна, РЗИ Варна и „В и К 
Варна“ ООД. Констатирано е, че при централния вход 
на ПВЦ Желизничар избиват води с неизяснен 
произход. Взети са водни проби от теча, 
представляващ високи подпочвени води. 

15 15.05.2019 г. Зелен телефон Открит мъртъв делфин на рибарски плаж, 
първа буна, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка на място е установен мъртъв 
екземпляр от вида Муткур. Съгласно Разрешително по 
Наредба № 8 е уведомена Община Варна за 
предприемане на действия по отстраняване на 
намерения мъртъв делфин. Сигналът е основателен.

16 15.05.2019 г. Зелен телефон Силна миризма на газ в района на Варненска 
морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, 
кв. Аспарухово, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен и касае неприятна миризма на 
газ пропан-бутан от Газозарядна станция за битова 
газ, кв. Аспарухово. При извършената съвместна 
проверка на място с експерт на РЛ Варна е проведено 
пробовземане на границата на Газозарядната станция 
с апаратурата за експресно определяне на 
зъмърсители „GASMET. По всички контролирани 
замърсители няма задействани алармени стойности на 
апаратурата.



17 16.05.2019 г. Зелен телефон Силна миризма на газ в района на ул „Димчо 
Дебелянов“, кв. Аспарухово, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място и обход в района на кв. Аспарухово, гр. 
Варна не е констатирана неприятна миризма на газ.

18 17.05.2019 г. Зелен телефон Намерен прилеп на централната алея в парка 
между ресторанти „Лебеда“ и „Изида“, гр. 
Добрич. 

РИОСВ-Варна Прилепът е от вида Малко кафяво прилепче, което е в 
добро физиологично състояние и на основание чл. 39, 
ал. 2, т. 1 от ЗБР е пуснато на свобода в подходящ за 
вида район. 

19 20.05.2019 г. Зелен телефон Миризма на газ или амоняк в близост до 
газстанция, находяща се на бул. „Народни 
Будители“, кв Аспарухово, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен.  Извършена е съвместна 
проверка с РЛ Варна и РД ПБЗН на „Булярд 
корабостроителна индустрия“ АД и предприятия, 
находящи се в Южна промишлена зона, гр. Варна. На 
места се усеща слаба неприятна миризма с 
непостоянен характер и на краткотрайни периоди от 
време. Извършено е  пробовземане на границата на 
кейово място № 6 с апаратурата за експресно 
определяне „GASMET. По всички контролирани 
замърсители няма задействани алармени стойности на 
апаратурата. Източникът на миризми не е открит.

20 20.05.2019 г. Зелен телефон Водата в канала по Аспарухов мост е 
оцветена в наситено кафав цвят. 

БДЧР 
РИОСВ-Варна

Сигналът е препратен по компетентност на БДЧР 
Варна и е организирана съвместна проверка на място. 
Констатирано е, че водите в канала свързващ 
Варненско езеро с Черно море са оцветени в 
кафеникаво-ръждив цвят. Оцветяването е по цялата 
дължина на канала. В района няма брегови източници 
на зъмърсяване. В КПС Аспарухово всички 
съоръжения работят нормално и не се установи 
преливане на отпадъчни води. 

21 20.05.2019 г. Зелен телефон Остра миризма на нефтопродукти от 
кораборемонтен завод „Одесос“  АД, гр. 
Варна 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен и касае неприятна миризма на 
мазут и/или нафта в кв. Аспарухово, гр. Варна с 
вероятен източник КРЗ Одесос, гр. Варна. 
Извършена е проверка на място на КРЗ Одесос, гр. 
Варна. На територията на дружеството не се  
констатираха източници на неприятна миризма на 
мазут и/или нафта. 



22 21.05.2019 г. Зелен телефон Силна миризма на нефтопродукти в района 
на центъра и ул. „Дере Агач“, кв. 
Аспарухово, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен и касае неприятна миризма на 
нефтопродукти в района на кв. Аспарухово, гр. Варна. 
При извършената проверка на място се констатира, 
слаба миризма на нефтопродукти с непостоянен 
характер и на краткотрайни периоди от време, в 
зависимост от метеорологичните условия. Извършена 
е проверка на Петролната база на „Варна 
сторидж“ ЕООД, при която не се констатира 
неприятна миризма на мазут и/или нафта.  

23 21.05.2019 г. Зелен телефон Открит мъртъв делфин на крайбрежната 
алея, под ресторант „Годзила“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка на място е установен мъртъв 
екземпляр от вида Муткур. Съгласно Разрешително по 
Наредба № 8 е уведомена Община Варна за 
предприемане на действия по отстраняване на 
намерения мъртъв делфин. Сигналът е основателен.

24 27.05.2019 г. Зелен телефон Силна миризма на изгорели мазнини от в 
района на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, 
кв. Аспарухово, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен и касае многократно 
извършвани проверки през месец май от експерти на 
РИОСВ-Варна в кв. Аспарухово, гр. Варна за 
установяване източника на неприятни миризми. В 
подадените сигнали от различни места на квартала се 
визира неприятна миризма с характер на емисии от 
промишлен източник („Агрополихим“ АД), на 
нефтопродукти (мазут и/или биодизел), на препарати 
за растителна защита или пръскане срещу 
инсектициди, отпадъчни води (КПС Аспарухово) и 
др., в зависимост от метеорологичните условия 
(посока и скорост на вятъра).  При проверките  е 
констатирано, че миризмата е слаба по усещане и с 
непостоянен характер, на краткотрайни периоди от 
време и основно в ранните и обедни часове на 
денонощието. При извършените пробовземания с 
апаратура „GASMET“ за експресно определяне на 
замърсители на въздуха, по всички контролирани 
замърсители няма задействани алармени стойности на 
апаратурата. Източникът и/или източниците на  
миризми не са установени.



25 27.05.2019 г. Зелен телефон Събиране и изгаряне на отпадъци в частен 
имот, както и източване на отпадни води от 
шахта в същия, местност „Траката“, гр. 
Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

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

26 27.05.2019 г. Зелен телефон Замърсяване на плажната ивица пред 
заведение „Кубо“ с битови отпадъци, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен и касае замърсяване с битови 
отпадъци (хартия) в заливаемата част на крайбрежната 
ивица на приблизителна площ 1 кв. м. Дадено е 
предписание на концисионера на плажа да почисти 
допуснатото замърсяване. За изпълнението на 
предписанието писмено сме уведомени.   

27 28.05.2019 г. Зелен телефон Бедстваща лястовица на тераса на ул. 
„Капитан Рончевски“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Птицата е от вида Бързолет и на основание чл. 39, ал. 
2, т. 2 от ЗБР е настанена за лечение в ОП „ЦЗПЖ-гр. 
Добрич“. 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА 
1 07.05.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 
поща 

Отглеждане на селскостопански животни в 
нехигиенични условия в с. Габърница 

Община Провадия Сигналът е препратен на община Провадия за 
предприемане действия по компетентност.

2 09.05.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърляне на строителни отпадъци от 
частен строеж и блокиране на пешеходния 
достъп под моста на ул. „Подвис“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. 

3 13.05.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано изхвърляне на суровини 
за алкохолни дестилати 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен и касае неприятни миризми, 
вследствие съхранението на отпадък от алкохолна 
дестилация от дейността на казан за производство на 
ракия. Извършена е съвместна проверка на място от 
експерти на РИОСВ-Варна, БДДР Плевен и община 
Добричка. За експлоатацията на казана има 
разрешение за ползване от 2003 г., издадено от ДНСК-
Добрич. На собственика са дадени 3 предписания. При 
проведен последващ контрол от експерти на РИОСВ-
Варна е констатирано, че предписанията са 
изпълнени. 

4 21.05.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба относно влиянието на 
електромагнитното поле на станция на 
„БТК“ ЕАД в с. Кичево , общ. Аксаково. 

РЗИ Варна 
РИОСВ-Варна 

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



5 28.05.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба от живущите на бул. Сливница № 39 
от вентилационната система на ресторант 
„Макдоналдс“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност.

6 30.05.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратено сигнално писмо от район 
Аспарухово, за наличие на силна миризма на 
дизелово гориво на територията на кв. 
Аспарухово, гр. Варна 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен и касае неприятна миризма на 
нефтопродукти в района на кв. Аспарухово, гр. Варна. 
При извършената проверка на място се констатира, 
слаба миризма на нефтопродукти с непостоянен 
характер и на краткотрайни периоди от време, в 
зависимост от метеорологичните условия. Извършена 
е проверка на Петролната база на Варна сторидж 
ЕООД, при която не се констатира неприятна миризма 
на мазут и/или нафта.

7 30.05.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратено сигнално писмо от РЗИ-Варна, 
касаещо оплакване от неприятна миризма в 
района на ул. „Керч“, квартал Аспарухово , 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен и касае неприятна миризма 
с източник КПС Аспарухово. В района на кв. 
Аспарухово, гр. Варна през месец май са извършени 
няколкократно проверки на място за различен по 
характер източници на неприятни миризми. При 
извършената проверка на място на 03.05.2019 г. на 
КПС Аспарухово не се установиха източници, които 
могат да генерират миризма на пропан-бутан, както и 
не се установи наличие на неприятни миризми от този 
обект.

8 31.05.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратено сигнално писмо относно 
незаконно сметище до река Батова, с. 
Долище.  

Община Аксаково 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае замърсяване с 
отпадъци от битов и строителен характер на различни 
по местонахождение и площ места в района на с. 
Долище. Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна са постъпили уведомления от кмета на 
общината, че замърсяванията са почистени. 
Жалбоподателят твърди, че замърсяванията са 
частично почистени и/или запръстени. Предстои 
извършване на последващ  контрол. 

                                                                                                                     ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 




