
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 АПРИЛ 2017 ГОДИНА 

№ 
по 
ре
д 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.04.2017 Зелен телефон В с. Тополи се усеща силна задушлива миризма. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неосноветелен. Стойностите на основните показатели 
характеризиращи качеството на атмосферния въздух от 
постоянните пунктове за мониторинг не са регистрирали 
концентрации над пределно допустимите стойности на 
замърсителите.  

2 02.04.2017 Зелен телефон От “Агрополихим” излиза оранжев дим. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На 02.04.2017 г. в 16:00 часа е извършено 
планово спиране на цех „Азотна киселина“ в „Агрополихим“ АД, 
гр. Девня поради необходимост от механичен ремонт на 
инсталацията. За спирането РИОСВ – Варна е уведомена писменно 
на 31.03.2017 г.  
При спирането на цеха в рамките на около 2 минути се отделят 
азотни оксиди (т.н. ефект „лисича опашка“), които се разсейват 
бързо в атмосферния въздух, предизвиквайки визуален ефект на 
жълто оранжев дим. Височината на изпускащото устройство е над 
130 м, поради което емисиите не оказват въздействие на качеството 
на атмосферния въздух в приземния въздушен слой на атмосферата. 

3 03.04.2017 Зелен телефон В с. Езерово се усеща силна миризма, която идва от 
фирма “Делфин”. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. В периода 5:30 – 10:30 часа на 03.04.2017 
г. експерти на РИОСВ – Варна извършиха обход от територията на 
гр. Варна до Промишлена зона – юг, гр. Девня. Констатира се, че на 
територията от гр. Варна до с. Страшимирово, с различен 
интензитет на концентрациите, се усеща харектерната за 
нефтопродукти (нафта, мазут) миризма. Стойностите на основните 
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 
гр. Варна бяха леко повишени, но далеч под пределно допустимите 
норми. След разсейването на сутрешната мъгла обстановката се 
нормализира. 



4 03.04.2017 Зелен телефон По ул. „Струга“ в гр. Варна се усеща силна 
задушлива миризма на химикали. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. В периода 5:30 – 10:30 часа на 03.04.2017 
г. експерти на РИОСВ – Варна извършиха обход от територията на 
гр. Варна до Промишлена зона – юг, гр. Девня. Констатира се, че на 
територията от гр. Варна до с. Страшимирово, с различен 
интензитет на концентрациите, се усеща харектерната за 
нефтопродукти (нафта, мазут) миризма. Стойностите на основните 
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 
гр. Варна бяха леко повишени, но далеч под пределно допустимите 
норми. След разсейването на сутрешната мъгла обстановката се 
нормализира. 

5 03.04.2017 Зелен телефон Над с. Страшимирово има жълто-черен облак с 
миризма на нефтени продукти. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. В периода 5:30 – 10:30 часа на 03.04.2017 
г. експерти на РИОСВ – Варна извършиха обход от територията на 
гр. Варна до Промишлена зона – юг, гр. Девня. Констатира се, че на 
територията от гр. Варна до с. Страшимирово, с различен 
интензитет на концентрациите, се усеща харектерната за 
нефтопродукти (нафта, мазут) миризма. Стойностите на основните 
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 
гр. Варна бяха леко повишени, но далеч под пределно допустимите 
норми. След разсейването на сутрешната мъгла обстановката се 
нормализира. 

6 05.04.2017 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин около 70 см, до заведение 
„Рапонги“, до офицерския плаж.  РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

7 05.04.2017 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на брега на морето, до 
ролбата, между южния плаж и калните бани. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

8 05.04.2017 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до Първа алея, в близост 
до ресторант „Ел капан“. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

9 06.04.2017 Зелен телефон 

Засипване с пръст и пресушаване на влажна зона – 
плитчини, където има защитени птици, които са в 
размножителен период, на югозапад от пристанище 
„Варна – Запад“. 

РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Терена е частично засипан. На терена няма 
разположена строителна механизация и обслужващ персонал. Не са 
установени защитени видове птици и тръстикови масиви. 
Тръстиковия масив е разположен североизточно от имота. В района 
гнездят защитени видове. Дадени са предписания. 

10 08.04.2017 Зелен телефон Възникнал пожар на тръстиката около 50 дка в с. 
Дуранкулак. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. Засегнати са сухи тревни съобщества и 
трастикова растителност на площ от 7-8 дка, в северната част на 
„Орлово блато“, част от ЗМ „Дуранкулашко езеро“. 

11 08.04.2017 Зелен телефон На „Франга дере“, в канала бяла пенлива вода. В 
близост се намира цех. 

РИОСВ – Варна 
Община Варна 

В и К Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено наличие на тръба с неясен произход на водите 
изтичащи от нея. За предприемане на последващи действия от 
община Варна и „В и К – Варна“ писменно е изискано да се 
установи произхода на тръбата. Предстои предприемане на 
последващи действия.   

12 11.04.2017 Зелен телефон Ранен лебед в района на I-ва буна, преди топлата 
вода, на брега на морето. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 
екземпляра от вида ням лебед е оставен на мястото където е 
намерен. 

13 11.04.2017 Зелен телефон Продажба на охльови в района на колхозен 
кооперативен пазар. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

14 12.04.2017 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до вълнолома в посока 
буните на плажа. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 



15 12.04.2017 Зелен телефон Над пристанище „Варна-Запад“ се носи силна 
миризма на химикали. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място е 
извършен контрол на качеството на атмосферния въздух с 
апаратура цза бързо определяне на замърсители. Няма задействани 
аларми.  

16 13.04.2017 Зелен телефон Остра миризма на хлор и сяра до училище „Димчо 
Дебелянов“, Кайсиева градина и Възраждане. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. В жк. Възраждане, жк. Кайсиева 
градина, център и „Терем КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ е 
извършен контрол на качеството на атмосферния въздух с 
апаратура за бързо определяне на замърсители. Няма задействани 
аларми.   

17 13.04.2017 Зелен телефон В дерето до магазин „Декатлон“ и механа „Рай“ 
тече червена вода. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената незабавна проверка 

на място не е установено оцветяване на водите. 

18 14.04.2017 Зелен телефон В гр. Белослав, по ул. „Акациите“ се усеща силна 
задушлива миризма. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неосноветелен. Стойностите на основните показатели 
характеризиращи качеството на атмосферния въздух от 
постоянните пунктове за мониторинг не са регистрирали 
концентрации над пределно допустимите стойности на 
замърсителите.  

19 15.04.2017 Зелен телефон В кв. Възраждане, срещу КАТ се усеща силна 
миризма на хлор. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неосноветелен. Стойностите на основните показатели 
характеризиращи качеството на атмосферния въздух от 
постоянните пунктове за мониторинг не са регистрирали 
концентрации над пределно допустимите стойности на 
замърсителите. В района няма обекти използващи хлорсъдържащи 
продукти. 

20 15.04.2017 Зелен телефон В района на Ботевата градинка се усеща силна 
миризма на хлор. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неосноветелен. Стойностите на основните показатели 
характеризиращи качеството на атмосферния въздух от 
постоянните пунктове за мониторинг не са регистрирали 
концентрации над пределно допустимите стойности на 
замърсителите. В района няма обекти използващи хлорсъдържащи 
продукти. 

21 15.04.2017 Зелен телефон 
В КК „Св. св. Константин и Елена“, под дома на 
учените, от канал до строителен обект в морето се 
оттича бяла вода. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не е 
установено изтичане на бяла вода. 

22 18.04.2017 Зелен телефон Щъркел със счупен крак в гр. Шабла, ул. „Свобода“ 
№ 1. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 

екземпляра е оставен на мястото където е намерен. 

23 19.04.2017 Зелен телефон В района на ТУ – Варна, се усеща силина миризма 
на изгоряла гума. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не 

е установено нерегламентирано третиране на гуми. 

24 22.04.2017 Зелен телефон Ранен корморан на алеята в гр. Балчик. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

25 23.04.2017 Зелен телефон В КРЗ „Одесос“ бластират и замърсяват въздуха и 
морето. РИОСВ-Варна Сигнала е неоснователен. При извършената проверка не са 

устовени дейности по бластиране. 

26 23.04.2017 Зелен телефон В КК „Албена“, на плажа между хотелите „Нона“ и 
„Елица“ – мъртъв делфин. РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2 т. 4 от ЗБР 
екземпляра от вида ням лебед е оставен на мястото където е 
намерен. 

27 27.04.2017 Зелен телефон В с. Падина се усеща миризма на амоняк. РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Допуснато е подаване на шлам към 
шламоотвал Падина със завишени стойности на амоняк. Срещу 
дружеството оператор са предприети административно 
наказателни действия. 



28 28.04.2017 Зелен телефон 
В ЗПЗ – Варна, зад гуми „Диана“ на крайезерния 
път, се горят найлони; усеща се неприятна миризма 
в района. 

РИОСВ-Варна Предстояща проверка. 

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

1 10.04.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно силна миризма от цех за 
кафе в ЗПЗ, гр. Варна. РИОСВ-Варна Във връзка с дадени предписания за монтиране на пречиствателни 

съоръжения към 19.04.2017 г. същите са монтирани.  

2 13.04.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно сеч в участък 122 около с. 
Осеново. РИОСВ-Варна Извършена е съвместна проверка с РДГ-Варна и ДГС-Варна. Не са 

констатирани нарушения. 

3 19.04.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно замърсяване на почвата от 
вече закрито депо при с. Богдан, обл. Добрич.  Община Добричка 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка от страна на 
община Добричка. Имотът е частна собственост и предстои 
почистване и отстраняване на замърсяването. 

4 24.04.2017 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно опасни биологични 
отпадъци в изоставен стопански двор в с. Левски, 
общ. Суворово. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено нерегламентирано съхранение на препарати за 
растителна защита. Предприети са действия за установяване на 
собственика с цел даване на предписания. 

5 26.04.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно незаконно сметище в 
землището на с. Долище. 

РИОСВ-Варна 
Община Аксаково 

Сигналът е основателен. При извършената съвместна проверка е 
установено, че са  нерегламентирано изхвърляни битови и 
строителни отпадъци. На кмета на община Аксаково е дадено 
предписание за отстраняване на замърсяването.  

6 27.04.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо от район „Приморски“ относно 
жалби на граждани срешу комин. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна Предстояща проверка. 

7 28.04.2017 Сигнално писмо по 
елктронна поща 

Сигнално писмо относно нерегламентирано 
химично производство в бившия ДАП, собственост 
на „Провадия Автотранспорт“ ЕООД, гр. Провадия. 

РИОСВ-Варна Предстояща проверка. 
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