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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 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Вх. № Дата Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия

1 С-1123 02.09.2019 г. Зелен телефон Намерени кости с мускулна маса 
(евентуално от делфин) на плажната ивица в 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място, при която не са открити кости с мускулна маса  
на плажната ивица. 

2 С-1124 02.09.2019 г. Зелен телефон Намерен малък щъркел, който не може да 
излети в гр. Белослав. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР  за лечение в ОП 
"Зоопарк-СЦ" - Варна. 

3 С-1125 02.09.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило в с. 
Орляк, общ. Тервел. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място, при която е установен щъркел в добро 
физиологично състояние, без фрактури по крилата. 
При опит да бъде доближена, птицата отлита. 

4 С-1126 03.09.2019 г. Зелен телефон Намерен труп на делфин на буната на 
Евксиноград, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Съгласно Разрешително по 
Наредба № 8 е уведомена Община Варна за 
предприемане на действия по отстраняване на 
намерения мъртъв делфин. 

5 С-1127 03.09.2019 г. Зелен телефон Щъркел, който не може да лети е оставен от 
граждани в зоопарка в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР  за лечение в ОП 
"ЦЗПЖ" - Добрич. 

6 С-1129 04.09.2019 г. Зелен телефон Намерен малък прилеп в к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена”, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР  за лечение в ОП 
"Зоопарк-СЦ" - Варна. 



7 С-1131 09.09.2019 г. Зелен телефон Изтичане на бяла течност с неприятна 
миризма от тръба, изведена от мандра в с. 
Генерал Тошево, обл. Добрич. 

РИОСВ-Варна 
БДДР 

Община  

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 
БДДР. Отпадъчните води, генериращи се от 
предприятието се събират във водоплътен резервоар и 
се транспортират със специализиран транспорт до най-
близката канализационна система. Изградено е трасето 
на  заустващия тръбопровод. При огледа на точката на 
заустване не се установи изтичане на отпадъчни води. 
Няма наличие на неприятна миризма и следи от 
изхвърляне на отпадъчни води от мандрата. Не е 
нарушена целостта на пломбите, поставени  на тапата 
непозволяваща изтичане на отпадъчни води.  

8 С-1132 09.09.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв щъркел на паркинг в гр. 
Балчик, обл. Добрич. 

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

9 С-1133 09.09.2019 г. Зелен телефон Усеща се миризма на амоняк в кв. 
Повеляново, гр. Девня, обл. Варна.  

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Съгласно писмо на  
„Агрополихим“ АД няма настъпили 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. 

10 С-1134 09.09.2019 г. Зелен телефон Задимяване и неприятна миризма от 
асфалтова база в с. Врачанци, общ. 
Добричка. 

РИОСВ-Варна Извършени са проверки на двете асфалтови бази, 
находящи се в района на с. Врачанци. Констатирано е, 
че: 

1. „Екострой“ АД, гр. Добрич, Асфалтова база, с. 
Врачанци – Асфалтосмесителят не е в 
експлоатация. 

2. „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич, 
Асфалтова база, с. Врачанци  –
Асфалтосмесителят  е в експлоатация. Работно 
гориво – мазут. Има представен доклад от СПИ 
през 2019 г. Резултатите са в НДЕ по 
контролираните замърсители. Пречиствателно 
съоръжение – Батерия от 256 бр. автоматично 
почистващи се ръкавни филтри.  



11 С-1135 10.09.2019 г. Зелен телефон Намерена бедстваща лястовица в кв. Рилци, 
гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Екземплярът е от вида 
Бързолет, който е в добро състояние и на основание 
чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пуснат на свобода в 
подходящ за вида район. 

12 С-1136 11.09.2019 г. Зелен телефон Копаят дюни с багер и камион по устието на 
р. Камчия, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място, не е установено извършване на 
нерегламентирани дейности в района на устието на 
река Камчия, попадащо в границите на защитената 
територия, както и наличие на моторни превозни 
средства. 

13 С-1137 11.09.2019 г. Зелен телефон Задушлива миризма на химия в кв. 
Възраждане,  гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е препратен по компетентност на община 
Варна. Уведомени сме писмено, че са извършени 
няколкократно проверки в района от служители на 
община Варна. Не е установена остра необичайна 
миризма за жилищен район. 

14 С-1138 12.09.2019 г. Зелен телефон Голямо замърсяване с отпадъци на 
територията на старото депо в общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 
Община Шабла 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна, при която е 
констатирано струпване на растителни отпадъци в 
близост до бившето общинско депо. На кмета на 
общината са дадени предписания за отстраняване на 
допуснатото замърсяване и ограничаване на достъпа 
до него. Писмено сме уведомени, че замърсяванията са 
почистени. 

15 С-1141 13.09.2019 г. Зелен телефон Висока запрашеност в района на летателно 
поделение „Чайка“, до отбивката за с. 
Звездица, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът  е препратен по компетентност на община 
Варна, район Аспарухово.  Извършена е проверка на 
място от служители на общината. Дружеството е 
предупредено за ограничаване на дейностите при 
неблагоприятни метеорологични условия и за 
оросяване на терена в тези случаи. 

16 С-1143 13.09.2019 г. Зелен телефон Запалено сметище от битови отпадъци в с. 
Камен, общ. Добричка. 

РИОСВ-Варна 
Община Добричка 

Сигналът е препратен по компетентност на община 
Добричка. 

17 С-1144 16.09.2019г. Зелен телефон Разсипано бяло прахообразно вещество на 
площ от около 0,5 кв.м. пред жилищен блок 
в кв. „Чайка“, гр. Варна. 

Община Варна 
ПБЗН 
РЗИ

Сигналът е препратен по компетентност на община 
Варна. 



18 С-1145 16.09.2019 г. Зелен телефон Изхвърлени луминисценти лампи, в 
неголямо количество, на ул. „Дрин“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна

Сигналът е препратен по компетентност на община 
Варна. При извършената проверка на място от 
служители на общината не са констатирани 
луминесцентни лампи на цитираното място. Вероятно 
лампите са прибрани от обслужващата по чистотата на 
района фирма. 

19 С-1146 16.09.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на къмпинг 
„Добруджа“, гр. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
Муткур и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
мъртвият е оставен на мястото където е намерен. 

20 С-1148 17.09.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в с. 
Детелина, общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. На 18.09.19г. птицата е 
отлетяла. 

21 С-1152 19.09.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел, който не лети, по 
панорамния път между с. Въглен и гр. 
Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място, при която не е установен бедстващ екземпляр 
от вида Бял щъркел. 

22 С-1160 24.09.2019 г. Зелен телефон Намерена глава на делфин на Шабленска 
тузла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място, при която не са установени части от мъртъв 
делфин. 

23 С-1161 25.09.2019 г. Зелен телефон Червена течност по бул. „Левски“, под 
кръговото на бул. „Сливница“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на община 
Варна. 

24 С-1163 30.09.2019 г. Зелен телефон Намерена бедстваща сова в кв. Аспарухово, 
гр. Варна.  

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида Горска 
улулица и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е 
настанена за лечение в ОП "Зоопарк-СЦ" - Варна. 

25 С-1164 30.09.2019 г. Зелен телефон Фабрика за обеззаразяване на семена, до с. 
Плачи дол,общ. Добрич,  работи незаконно. 

РД ДНСК 
Община Добричка 

БАБХ 

Сигналът е препратен по компетентност на община 
Добричка и БАБХ. 

26 С-1165 30.09.2019 г. Зелен телефон Завод „Фам Текс“ изпуска задушлив газ, 
обш. Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен и касае дейността на завод 
за производство на БОПП фолио. Извършена е 
проверка на място, при която не е констатирана 
задушлива миризма. На организираните неподвижни 
източници от обекта има проведени СПИ. Резултатите 
са в НДЕ по контролираните замърсители на въздуха. 
По плана за 2019 г. предстои провеждането на 
контролни емисионни измервания. 



27 С-1166 30.09.2019 г. Зелен телефон Намерена зашеметена голяма птица(чапла 
или пеликан) в гр. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Екземплярът е от вида 
Розов пеликан и същият е отлетял. 

28 С-1167 30.09.2019 г. Зелен телефон Намерен труп на делфин във водата пред 
хотел „Палм Бийч“, к.к. „Златни пясъци‘, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място не е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. 

29 С-1168 30.09.2019 г. Зелен телефон Горят се кабели в частен имот в кв. Галата, 
гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна, район 
„Аспарухово“ за предприемане на действия по 
компетентност. 

1 С-1128 04.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Бактериално замърсяване на морската вода в 
к.к. „Албена“, обл.  Добрич. 

БДЧР 
РЗИ 

Община Балчик 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на РЗИ Добрич за предприемане 
на действия по компетентност. Съгласно представена 
писмена информация от РЗИ, контролът на морските 
води се извършва по утвърден график и по 
изследваните микробиологични показатели е 
констатирано спазване на нормите на Наредба № 5 за 
управление на качеството на водите за къпане.  

2 С-1130 09.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Обява за продажба на крокодил в интернет 
сайт. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
не е установена налична такава обява.  

3 С-1139 12.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Прахово замърсяване и шум над 
допустимите норми от дейността на 
строителен обект находящ се на ул. „Девня“, 
гр. Варна. 

Община Варна Сигналът касае строителство на хипермаркет  в района 
на ул. „Девня“, гр. Варна. Препратен на община Варна 
за предприемане на действия по компетентност.  

4 С-1140 13.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Два тралиращи кораба в акваторията на 
Черно море между с. Тюленово и с. Камен 
бряг, комплекс „Калиакра“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
не са установени плавателни съдове извършващи 
тралене. Територията посочена в сигнала не е 
включена в защитени зони по „Натура 2000“.

5 С-1142 13.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно изграден водопровод между с. 
Оброчище и к.к. „Албена“, обл. Добрич.  

Община Балчик Сигналът е адресиран до РЗИ Добрич и РДНСК 
Добрич. 



6 С-1147 16.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно се изгражда или възстановява 
отводнителна канализация в с. Царичино, 
общ. Балчик. 

Община Балчик Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 
проверка от експерт на РИОСВ-Варна и Кмета на с. 
Царичино. Констатира се, че  сигнала касае ремонт и 
възстановяване на съществувала канализация с цел 
отвеждане на дъждовните води от обекта. 

7 С-1149 17.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на атмосферния въздух от 
дейността на кораборемонтен завод в южна 
промишлена зона, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът касае дейности по бластиране на кораб, 
постъпил за ремонт в Кораборемонтен завод на 
„Одесос“ АД. Дейността е разрешена за извършване на 
кейовото място. За ограничаване неорганизираните 
емисии на прах във въздуха има дадени предписания, 
касаещи ограничаване и/или спиране на дейностите по 
бластиране при неблагоприятни метеорологични 
условия. При извършената проверка на място не се 
констатира извършване на бластиране на кораб и/или 
части от него. 

8 С-1150 17.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Провеждане на офроуд състезание, чийто 
маршрут преминава през няколко защитени 
зони. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Провеждането на 
международно състезание за високопроходими 
автомобили Балкан Офроуд Рали, в периода 14.09.-
20.09.2019г. на територията на цялата страна, е 
съгласувано с Министерство на околната среда и 
водите, по екологичното законодателство.  

9 С-1151 18.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Силно замърсяване на въздуха, придружено 
с остра миризма на сяра и други вещества в 
гр. Девня и гр. Белослав от девненските 
заводи. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен и касае емитираните вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
производствената дейност на заводите от Девненския 
промишлен комплекс. В РИОСВ-Варна няма 
постъпили уведомления за възникнали аварийни 
ситуации, въвеждане на нови мощности и/или 
нарушения в технологичния режим на заводите. По 
резултатите от АИС „Извори“ не са констатирани 
съществени повишавания от обичайните за района 
данни по контролираните замърсители на въздуха. 



10 С-1153 19.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Новообразувало се незаконно сметище в 
местността „Кьорбунар‘, с. Каменар. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае новообразувано 
сметище с автомобилни и строителни отпадъци. 
Препратен е на община Варна за предприемане 
действия по компетентност. 

11 С-1154 19.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно изхвърлени строителни отпадъци 
под Аспарухов мост, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и е препратен на община 
Варна за предприемане на действия по компетентност. 
Уведомени сме писмено, че след избор на изпълнител 
площите със строителни отпадъци ще бъдат 
почистени. 

12 С-1155 20.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Силно замърсяване на въздуха, придружено 
с остра миризма на сяра и други вещества в 
гр. Девня и гр. Белослав от девненските 
заводи. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен, препратен на РИОСВ-
Варна по компетентност от общината и касае 
емитираните вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от производствената дейност на 
заводите от Девненския промишлен комплекс. В 
РИОСВ-Варна няма постъпили уведомления за 
възникнали аварийни ситуации, въвеждане на нови 
мощности и/или нарушения в технологичния им 
режим на заводите. По резултатите от АИС 
„Извори“ не са констатирани съществени 
повишавания от обичайните за района данни по 
контролираните замърсители на въздуха. 

13 С-1156 20.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на междублоково пространство 
със строителни отпадъци от извършване на 
ремонти дейности от живущи в сградата, гр. 
Варна. 

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

14 С-1157 20.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано разтоварване и 
складиране на пожароопасни автомобили в 
поземлен имот. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае наличие на значително 
количество (51 бр.) автомобили в частен имот. 
Извършена е проверка на място. Изпратена е покана 
до собственика на имота да се яви в РИОСВ-Варна за 
извършване проверка по документи, с цел изясняване 
на обстоятелствата.  

15 С-1158 24.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Отрязано здраво дърво на ул. „Братя 
Миладинови“, гр. Варна. 

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



16 С-1159 24.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Трайноразположени каравани на плаж 
„Болата“, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място от охраната на северните защитени 
територии при РИОСВ-Варна, не са установени 
паркирани  каравани в района на местност „Болата“ – 
част от Р „Калиакра“, земл. с. Българево, общ. 
Каварна. 

17 С-1162 27.09.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на атмосферния въздух през 
нощта с „химическа емисия“ в местност 
„Ален мак“, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен и касае неприятна миризма 
на „химическа емисия“. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 
общината. При проверката се констатира, че в 
непосредствена близост до жилищните сгради има 
военен обект с ограничен достъп до него. Не е усетена 
цитираната в сигнала миризма.  

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 


