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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 МАРТ 2019 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия

1 05.03.2019 г. Зелен телефон На пазар „Чаталджа“ в гр. Варна се продават 
кокичета и минзухари. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка на място се констатира, че се 
извършва продажба на декоративни цветя. Не е 
установена продажба на защитени растителни видове. 
Сигналът е неоснователен. 

2 06.03.2019 г. Зелен телефон В гр. Балчик на Автогарата и на пазара в кв. 
„Левски“ се продават кокичета. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка на място се констатира, че 
не се извършва продажба на защитени растителни 
видове. Сигналът е неоснователен. 

3 07.03.2019 г. Зелен телефон В двора на фирма за скрап на бул. 
„Република“ гр. Варна, след „Топливо“ се 
изгарят отпадъци, от които се издига гъст 
дим. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка на място се констатира 
извършване на дейности по рязане на отпадъци с 
оксижен. Дружеството притежава разрешение за 
дейности с отпадъци. Дадени са предписания за 
представяне документи по отношение дейността с 
отпадъци. 

4 11.03.2019 г. Зелен телефон Намерено пострадало малко бухалче в двора 
на Руското консулство, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна При извършената проверка се установи, че 
екземплярът е от вида Горска улолица. Сигналът е 
основателен. Птицата на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 
от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк-СЦ“ Варна за 
лечение. 



5 11.03.2019 г. Зелен телефон Изтичане на бяла вода с опасност да прелее 
от канал, намиращ се в ЗПЗ до подстнация 
Максуда, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае нарушаване 
проводимостта на дере в участък на мостово 
съоръжение. Сигналът е препратен на община Варна 
за почистване на натрупванията и възстановяване 
проводимостта на дерето в този участък. 

6 12.03.2019 г. Зелен телефон Нерегламентирано сметище по пътя за с. 
Тополи, гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен и касае изхвърляне на 
отпадъци на нерегламентирано място, формиращи 
микросметище. Нарушителите са неизвестни. 
Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по почистване на терена. 

7 13.03.2019 г. Зелен телефон Следи от пожар в ЗТ „Шабленско езеро“, до 
помпена станция „Шабла- юг“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. В южната част на защитена 
местност „Шабленско езеро“, е установена територия 
засегната от пожар. В границите на защитена 
местност „Шабленско езеро“ са изгорели сухи тревни 
съобщества и тръстикова растителност, на площ около 
4-5 дка. Общата площ на засегната територия от 
пожара, е около 16-17 дка. Не са установени 
бедстващи животински видове. За случая е уведомена 
Районна прокуратура-Добрич. 

8 14.03.2019 г. Зелен телефон Остра, задушлива миризма на амоняк в кв. 
Повеляново, общ. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Писмено е уведомена 
РИОСВ-Варна от „Солвей соди“ АД – няма аварийни 
ситуации на територията на дружеството и 
„Агрополихим“ АД – Цехът за производство на 
амоняк не е в експлоатация от 23.01.2018 г., 
останалите инсталации на дружеството работят в 
нормален технологичен режим. 

9 16.03.2019 г. Зелен телефон Нерегламентирано сметище по пътя гр. 
Аксаково-Калиманци, на разклона за гр. 
Суворо. 

Община Аксаково 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае изхвърляне на 
отпадъци на нерегламентирано място. Сигналът е 
препратен на община Аксаково за предприемане 
действия по почистване на терена.  

10 16.03.2019 г. Зелен телефон Остра миризма на хлор на ул. „Атанас 
Москов“ , гр. Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Извършена е проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна за констатиране на дейности, при 
извършването на които се емитират с източници на 
хлор.  

11 16.03.2019 г. Зелен телефон Остра миризма на бакелит и сяра на ул. 
„Капитан Райчо Николов“, гр. Варна 

Община Варна 
РИОСВ-Варна

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



12 19.03.2019 г. Зелен телефон Мъртъв щъркел в на ул. „Първа“ в с. 
Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна. 

РИОСВ-Варна След извършена проверка на гнездовото 
местообитание се установи, че сигналът е 
неоснователен. 

13 20.03.2019 г. Зелен телефон Остра миризма на химикали и изгаряне на 
пластмаси от бивш ТКЗС- гр. Балчик, кв. 
„Левски“. 

Община Балчик 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Балчик за 
предприемане действия по компетентност. Уведомени 
сме писмено, че е извършена проверка на място от 
служители на общината в района на бившето ТКЗС – 
Балчик, където се помещават складове на земеделски 
кооперации. При проверката не е констатирана 
миризма на химикали и изгаряне на пластмаси. 

14 22.03.2019 г. Зелен телефон Изсичане и подкастряне на дървета без 
технически ръководител на ул. 
„Пискюлиев“, до Колхозен пазар гр. Варна 

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

15 22.03.2019 г. Зелен телефон В участъка между местностите 
„Черноморец“ и „Паша дере“ от морето е 
изхвърлен червен варел на скалите. 
Предполага се, че е пълен с масло, мазут. 

РД ПБЗН Варна 
Община Варна 
РИОСВ Варна 

Сигналът е основателен и касае наличието на варел с 
неустановено съдържание. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. 
От община Варна е получено писмено уведомление, 
че вследствие на проведената акция на 22-23.03.2019 
г. варелът е прибран и опасността е ликвидирана. 

16 26.03.2019 г. Зелен телефон Силна миризма от завод за отпадъци 
„Екоинвест“ в с. Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ Варна Сигналите са неоснователни. При извършена проверка 
на място не се констатира миризма с източник завода 
за „Механично-биологично третиране на твърди 
битови отпадъци и производство на модифицирано 
гориво от отпадъци“, собственост на „Екоинвест 
асетс“ АД, с. Езерово. Извършени са две 
пробовземания на границите на обекта с апаратурата 
за експресно определяне „GASMET. По всички 
контролирани замърсители няма задействани 
алармени стойности на апаратурата.

17 29.03.2019 г. Зелен телефон 



ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА 
1 01.03.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 
поща 

Пожар под „Аспарухов мост“, гр. Варна. РД ПБЗН Варна 
Община Варна 
РИОСВ Варна 

Сигналът е основателен. Задимяването е вследствие 
възникнал пожар на площадката на пристанището на 
дружество „Одесос ПБМ“ ООД. При проверката на 
място са извършени две пробовземания на границата 
на пристанището и до най-близко разположените 
жилищни сгради. По всички контролирани 
замърсители няма задействани алармени стойности на 
апаратурата за експресно определяне на замърсители 
„GASMET.

2 05.03.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образуване на 9 (девет) нерегламентирани 
сметища, по продължението на  дере в 
местност „Боровец-юг“, кв. Галата, гр. 
Варна. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и е препратен на община 
Варна за предприемане действия по почистване на 
замърсяванията.

3 07.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Масова сеч на дървета в гр. Добрич. Община Добрич Сигналът е препратен на община Добрич за 
предприемане действия по компетентност. 

4 12.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано сметище в района на 
Институт по океанология – БАН, Варна, до 
авиобаза „Чайка“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен и касае рекултивация на 
нарушен терен. За констатираните замърсявания с 
отпадъци на терена, извън обхвата на разрешителното,  
са дадени предписания на дружеството и предстои 
съставяне на АУАН. 

5 14.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Отпадъци от асфалтова настилка 
разположени в имот на жалбоподателя. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае натрупване на 
отпадъци от асфалтова настилка в частен имот. 
Сигналът е препратен на Община Аксаково за 
предприемане действия по компетентност. От община 
Аксаково е получено писмено уведомление, че при 
извършената проверка е установен нарушителя  и са 
дадени предписания със срок за изпълнение. При 
неизпълнението им в срок ще се предприемат 
административнонаказателни действия срещу 
нарушителя. 



6 18.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изпускане на водни маси и опожаряване на 
водолюбива растителност в защитена зона за 
птици „Шабленски езерен комплекс“ 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. От РИОСВ-Варна, е 
съгласувано аварийно изпускане на езерните 
води от ЗМ „Шабленско езеро“, с цел 
недопускане на неблагоприятни последици 
върху  човешкото здраве и общественото 
имущество. От Община Шабла са 
предприети мерки за възстановяване 
естествения облик на терена на аварийното 
изпускане.  
В южната част на защитена местност 
„Шабленско езеро“, е установена територия 
засегната от пожар. В границите на защитена 
местност „Шабленско езеро“ са изгорели 
сухи тревни съобщества и тръстикова 
растителност, на площ около 4-5 дка. Общата 
площ на засегната територия от пожара, е 
около 16-17 дка. Не са установени бедстващи 
животински видове. За случая е уведомена 
Районна прокуратура-Добрич.

7 19.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършване на незаконно строителство в 
имот находящ се в м. Морски плаж 
„Шабла“, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. 
Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. От 
РИОСВ-Варна, е съгласувано аварийно 
изпускане на езерните води от ЗМ 
„Шабленско езеро“, с цел недопускане на 
неблагоприятни последици върху  човешкото 
здраве и общественото имущество. Съгласно 
писмо на РДНСК-Североизточен район,  при 
реализирането на авариен отвор, с цел 
понижаване на нивото на водите на 
„Шабленско езеро“, не са извършвани 
строително-монтажни работи. 



8 19.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърляне на битови отпадъци в 
задблоковото пространство от живущите в 
блок находящ се на ул. „Христо Ботев“ № 
18.

Община Варна Сигналът е основателен и касае извърляне на битови 
отпадъци на покрива и междублоковото пространство 
на търговски център от  живущите в блока. Сигналът е 
препратен на община Варна за предприемане действия 
по компетентност. 

9 21.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Ранен пеликан, приютен в амбулатория, в гр. 
Нови Пазар, обл. Шумен. 

РИОСВ-Шумен Сигналът е препратен на РИОСВ-Шумен за 
предприемане действия по компетентност. 

10 22.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха от живущ в бл. № 10 
ж.к. Добротица, гр. Добрич. 

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

11 25.03.2019 г.  Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Строеж в Защитена зона „Калиакра“ РИОСВ-Варна При проверка на място е установено, че извършваното 
строителство е съгласувано по реда на екологичното 
законодателство. Сигналът е неоснователен. 

12 26.3.2019 г. 
12:52:22

Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърляне на битови и строителни 
отпадъци в близост до реката в землището 
на с. Долище, обл. Варна 

Община Аксаково 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на Кмета на община Аксаково 
за предприемане действия по почистване на 
замърсяването. Последващ контрол от експерт на 
РИОСВ-Варна ще се извърши по графика за проверка 
на община Аксаково, във връзка с дадено предписание 
за почистване на всички замърсявания с отпадъци по 
деретата и речните легла.    

ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 


