
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 2018 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 03.04.2018 Зелен телефон В местност „Изгрев“ в клетка в частен двор са 
затворени грабливи птици. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. 

2 03.04.2018 Зелен телефон 
Дърводелско предприятие в гр. Провадия изпуска 
жълт дим и се усеща неприятна миризма от 
изгаряне на отпадъчни материали. 

Община 
Провадия Препратен по компетентност. 

3 03.04.2018 Зелен телефон Нерегламентирано сметище на километър от гр. 
Аксаково, в посока с. Калиманци. Община Аксаково Сигналът е препратен по компетентност на община Аксаково. 

4 05.04.2018 Зелен телефон 
Системно замърсяване на въздуха на ул. „Прилеп“ 
№ 66 в цех за мебели, между 8 и 9 часа изгарят 
отпадъци. Носи се остър черен дим. 

РИОСВ - Варна 
Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено е 
установено изгаряне на ПДЧ в самоделно изработена горивна 
инсталация. Източника е демонтиран в рамките на деня. 

5 05.04.2018 Зелен телефон Намерено мъртво малко делфинче на Офицерския 
плаж в гр. Варна. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. 

6 11.04.2018 Зелен телефон Нерегламентирано сметище на пътя Варна в 
посока с. Тополи, под летището. Община Варна 

Препратен по компетентност. 

7 17.04.2018 Зелен телефон 

Към 18.30 часа е забелязано силно задимяване и 
запрашаване около новия комин на „Девня 
Цимент“ АД, като самите емисии не излизат от 
комина, а от пространството под него. Към 
момента не се забелязва задимяване и 
запрашаване. 

РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. Възникнала е авария в клапата на 
процесния филтър – пречиствателно съоръжение по замърсител 
„прах“ на суровинна мелница и пещ №7. При повредата пещ №7 
автоматично е спряла да работи, а при анормален режим няма 
норми за допустими емисии. От „Девня Цимент“ са реагирали 
своевременно и са отстранили повредата в рамките на 15-20 
минути. 

8 18.04.2018 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа на „Траката“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
мъртвият екземпляр е оставен на мястото където е намерен. 

9 18.04.2018 Зелен телефон Намерена мъртва крава на плажа в гр. Варна, до 
IV буна. Община Варна 

Сигналът е препратен по компетентност на Община Варна.  

10 19.04.2018 Зелен телефон 
На околовръстен път Албена – Добрич, в първата 
пресечка (на територията на с. Оброчище), на 
тротоара има умрял пеликан. 

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

11 19.04.2018 Зелен телефон Изхвърлен на брега делфин, на плажа под 
„Евксиноград“, срещу хотел „Марина“. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. Намереният мъртъв екземпляр е описан в 
т. 8. 



12 19.04.2018 Зелен телефон На ул. „Перекоп“ 4, кв. Аспарухово, е намерена 
ранена граблива птица, вероятно сокол. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 
екземпляр е пуснат на свобода в подходящ за вида район. 

13 20.04.2018 Зелен телефон 
По стария път Варна – София, от дясната страна, 
срещу разклона за с. Езерово, лек автомобил 
марка Мерцедес с рег. № А 7332 СР, е изхвърлил 
огромна купчина отпадъци. 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на Община Варна. 

14 21.04.2018 Зелен телефон От с. Тръстиково към гр. Девня, в канавката до 
„Девня Цимент“ тече оранжева течност. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка е установено, 
че в канавката на „Солвей Соди“ текат води от общинско депо за 
неопасни производствени отпадъци. На кмета на община Девня е 
дадено предписание за преустановяване на изтичането. 

15 23.04.2018 Зелен телефон 
Замърсяване с фекалии на дерето в гр. Добрич, кв. 
Добротица, № 81; носи се неприятна миризма в 
района. 

Община Добрич 
Препратен по компетентност. 

16 23.04.2018 Зелен телефон Намерен малък воден бик със счупено крило в гр. 
Девня. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. По време на транспортиране птицата е 
умряла. 

17 26.04.2018 Зелен телефон Труп на делфин в с. Казашко, на брега на 
Варненско езеро. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
мъртвият екземпляр е оставен на мястото където е намерен. 

18 27.4.2018 Зелен телефон Труп на делфин на плажа на комплекс „Слънчев 
ден“ до бар „Таити“. 

Морска 
администрация 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
мъртвият екземпляр е оставен на мястото където е намерен. 

19 29.04.2018 Зелен телефон Труп на малък делфин  на плажа след 
Делфинариума в близост до заведение „Дел Мар“. 

Община 
Суворово 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
мъртвият екземпляр е оставен на мястото където е намерен. 

20 30.04.2018 Зелен телефон Маркирани дървета с червена боя за отсичане в 
ЗМ „Блатно кокиче“ в КК Албена.  

РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. Няма извършена сеч уведомена е ДЛС-
Балчик за предприемане на действия по компететност. 

21 30.04.2018 Зелен телефон Труп на делфин на плажа под хотел „Вероника“ в 
КК „Св. Св. Константин и Елена“. РИОСВ - Варна 

Сигналът е неоснователен. 

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

1  Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно замърсяване на въздуха 
с остра задушлива миризма от фирма Адиан в кв. 
Левски гр. Варна. 

РИОСВ - Варна 
Сигналът е основателен. Причина за замърсяването е възникнал на 
04.04.2018 г. пожар на територията на дружеството. Същия е 
потушен със съдействието на ОД ПБЗН Варна. 

2  Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно незаконна дейност на у 
Радост № 9 в жк Трошево гр. Варна. Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на Община Варна. 

3  Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо за нарушения на ЗЗТ и ЗРА в 
защитени местности Дуранкулашко и Шабленско 
езеро. 

РИОСВ - Варна Охраната на северните защитени територии извършва регулярно 
проверки на трен. 

4  

Сигнално писмо по 
електронна поща Сигнално писмо за незаконосъобразни действия 

по издаване на разрешение за поставяне на 
преместваеми обекти в границите на ЗТ. 

РИОСВ – Варна 
Районна 

прокуратура - 
Варна 

Сигналът е основателен, уведомена е Районна прокуратура – Варна 
за предприемане на действия по компетентност.  



5  
Сигнално писмо по 
електронна поща Сигнално писмо относно замърсен въздух на ул. 

Кавала, гр. Варна. Община Варна Сигналът е препратен по компетентност. 

6  
Сигнално писмо по 
електронна поща Сигнално писмо относно димящ комин, 

замърсяващ въздуха в кв Аспарухово гр. Варна. Община Варна Сигналът е препратен по компетентност. 

7  
Сигнално писмо по 
електронна поща Сигнално писмо за убита защитена змия във 

видеоклип. РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. 

8  

Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно тревожно замърсяване 
на въздуха от заводите на гр. Девня и завод 
„Слънчени лъчи“ и се изпуска задушлива 
миризма. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
заводите в гр. Девня и гр. Провадия,. Не е установена работа 
на инсталации без включени пречиствателни съоръжения. 
Данните от АС за СНИ и от СПИ са в НДЕ.  

9  
Сигнално писмо по 
електронна поща Сигнално писмо относно замърсен въздух на бул 

Хр. Ботев гр. Варна. Община Варна Сигналът е препратен по компетентност. 

10  
Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно пръскане с химически 
препарати на трева в с. Попгригорово, община 
Добрич. 

Община 
Добричка 

ОД Земеделие 
Сигналът е препратен по компетентност. 
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