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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА 

 

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1 02.11.2020 г. Зелен телефон Изгаряне на твърди битови отпадъци на 
ул. „Райко Даскалов“, гр. Добрич. 

Община Добрич Сигналът е препратен на Община Добрич за 
предприемане на действия по компетентност. От 
получения отговор е видно, че при извършената 
проверка на място от служители на общината не е 
констатирано изгаряне на твърди битови 
отпадъци. Сигналът е неоснователен. 

2 02.11.2020 г Зелен телефон Замърсяване със синя боя на водите 
около кейови места № 13 и №14, 
пристанищен терминал Варна-Запад, гр. 
Варна 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, 
БДЧР и РЛ. Дадено е предписание на 
изпълнителния директор на „Пристанище 
Варна“ ЕАД за почистване на гранулираните 
остатъци от боя около кейови места № 13 и № 14. 
Предписанието е изпълнено в срок, като е 
представен писмен отговор с доказващ снимков 
материал в РИОСВ-Варна. Сигналоподателят е 
уведомен по телефона. 



3 04.11.2020 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Неприятна, задушлива миризма и дим в 
района на фотоволтаичния парк в гр. 
Добрич. 

РИОСВ-Варна 
Община Добрич 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка от служители на РИОСВ-Варна, 
Община Добрич и РЛ-Варна на място на имот 
собственост на фирма „Тривива“ ООД. 
При проверката е констатирано, че на площ от 
около 2 дка тлеят и частично горят отпадъци от 
преработка на етерично-маслени култури 
(лавандула), образувани от дейността на 
дружеството. Към момента на проверката от 
„Тривива“ ООД е организирано запръстяването 
на терена със специализирана техника.   
Извършени са пробовземания за контрол 
качеството на атмосферния въздух с апаратура за 
бързо определяне на замърсители „GASMET“ в 
две точки за измерване- до първите жилищни 
сгради в кв. „Рилци“ и в ж.к. „Дружба“. При 
пробовземанията и по всички контролирани 
замърсители няма задействани алармени 
стойности на апаратурата. 
На „Тривива“ ООД е дадено предписание за 
преустановяване и недопускане изгарянето на 
отпадъци от етерично-маслени култури и е 
съставен акт за установяване на административно 
нарушение, съгласно изискванията на Закона за 
управление на отпадъците. Сигналоподателите са 
уведомени писмено и по телефон. 

4 09.11.2020 г. Зелен телефон Остра, задушлива миризма в гр. Добрич. РИОСВ-Варна 
Община Добрич 

5 09.11.2020 г. Зелен телефон Обгазяване в гр. Добрич от дестилерия 
за преработка на етерично- маслени 
култури. 

РИОСВ-Варна 
Община Добрич 

6 10.11.2020 г. Зелен телефон Обгазяване в гр. Добрич от запалени 
стърнища. 

Община Добрич Сигналът е препратен на Община Добрич за 
предприемане на действия по компетентност. От 
получения отговор е видно, че е извършена 
проверка от служители на общината за 
установяване наличие на запалени стърнища на 
територията на Община Добрич, като такива не са 
установени. За резултатите от извършената 
проверка, подателят на сигнала е информиран по 
телефона. Сигналът е неоснователен. 



7 10.11.2020 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Изхвърляне на строителни отпадъци с 
товарен автомобил в горска територия в 
землището на с. Зорница, общ. 
Аксаково. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане на действия по компетентност. 
Получен е отговор от община Аксаково за 
извършена проверка на място, при която не е 
установено нарушение. Сигналът е 
неоснователен. 

8 10.11.2020 г. Зелен телефон От няколко дни се усеща миризма на 
изгоряла пластмаса от фабриките до 
жилищен комплекс „Лабиринт“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна, при която не е установено 
изгаряне на пластмаса и характерната за това 
миризма. За резултатите от извършената 
проверка, подателят на сигнала е информиран по 
телефона. Сигналът е неоснователен. 

9 10.11.2020 г. Зелен телефон Намерен енот в гр. Варна. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е в добро 
състояние не се забелязват открити рани или 
фрактури. Същият е настанен за отглеждане и 
включване в колекцията в ОП „Зоопарк-СЦ“-гр. 
Варна, на основание Регламент №2016/1141 на 
Комисията от 13 юли 2016 за приемане на списък 
на инвазивните чужди видове, които засягат 
съюза в съответствие с Регламент 
/ЕС/№1143/2014г. на Европейския парламент и на 
съвета. 

10 10.11.2020 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Жалба относно генерирането и 
изхвърлянето в околното пространство 
на прахови частици, вследствие 
дейността на животновъден обект за 
отглеждане на кокошки в кв. „Рилци“, 
общ. Добрич. 

ОДБХ-Добрич 
Община Добрич 

 

Жалбата е препратена на ОДБХ-Добрич, Община 
Добрич за предприемане на действия по 
компетентност. В получения отговор от ОДБХ-
Добрич е описано, че при извършена проверка на 
място от служители на ОДБХ-Добрич и община 
Добрич е установено, че помещението за 
отглеждане на птици, граничещо с имота на 
жалбоподателя е празно. Същото не функционира 
от 05.11.2020 г. Вентилаторите не работят. 
Остатъчна миризма във въздуха не се усеща и 
няма запрашаване. Въз основа на направените 
констатации, ОДБХ-Добрич счита, че жалбата е 
неоснователна.  



11 11.11.2020 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Водата за питейно-битови цели в с. 
Доброглед, общ. Аксаково, не 
съответства на нормативните 
изисквания, поради завишени стойности 
на показател „нитрати“, в резултат на 
осъществявана селскостопанска дейност 
в района на каптаж „Мандрата“. 

ОДБХ-Варна  
БДЧР  

„В и К-Варна“ ООД 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка от служители на РИОСВ-Варна, БДЧР, 
„В и К-Варна“ ООД и РЛ-Варна. При проверката, 
по поръчка на БД“ЧР“ са взети водни проби за 
качеството на водата от каптираният извор. 
Данните от анализите не са представени в 
РИОСВ. Извършена е проверка на   
животновъден обект в близост до каптаж 
„Мандрата“. Установено е, че торовата маса, 
формираща се от дейността на обекта се 
съхранява извън границите имота и върху 
почвата. На собственика са дадени предписания 
да почисти замърсяванията с торова маса, както и 
да я съхранява по начин, непозволяващ 
замърсяване на почвата. Получен е отговор от 
собственика на обекта за изпълнение на дадените 
предписания. Жалбата е препратена по 
компетентност до ОДБХ-Варна.  

12 17.11.2020 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха в гр. Варна в 
резултат от отопление на твърдо битово 
гориво. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен. Основния проблемен 
показател за качеството на атмосферния въздух в 
приземния въздушен слой на гр. Варна са нивата 
на ФПЧ10, които в установен брой денонощия 
превишават средноденонощната норма за 
опазване на човешкото здраве (СДН), 
констатирано по резултатите в двата пункта. СДН 
е 50 мкг/м3 и не следва да бъде превишавана 
повече от 35 пъти за всеки пункт в рамките на 
една календарна година. До момента 
превишенията са под 35. Сигналоподателят е 
информиран писмено.  

13 20.11.2020 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида 
Керкенез до V-та гимназия в кв. 
„Чайка“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е мъртва и на 
основание чл. 39, ал. 3, т. 3 от ЗБР, същата  е 
предоставена на Природонаучен музей-Варна за 
попълване на колекцията. 



14 23.11.2020 г. Зелен телефон Препратен сигнал от БДЧР за изсичане 
на дървета около устието на р. Камчия, 
общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена 
съвместна проверка на място с представители на 
БДЧР, не са констатирани отсечени дървета в 
района на устието на река „Камчия“ и нарушения 
на режимите на защитената територия. 

15 23.11.2020 г. Зелен телефон Извършват се строителни дейности в ЗМ 
„Голямо и малко було“, до хижа 
„Орлова скала“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена 
проверка на място не е констатирано извършване 
на строителни дейности в границите на 
защитената територия. 

16 30.11.2020 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Нерегламентиран внос на отработено 
масло без необходимата придружаваща 
го  документация. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка 
на място и по документи от експерти на РИОСВ-
Варна, при която е установено, че за горивото е 
извършена регистрация в Европейската агенция 
по химикали. Горивото е снабдено с 
информационен лист за безопасност, съгласно 
който не представлява опасен отпадък. За 
резултатите от извършената проверка, подателят 
на сигнала е уведомен  писмено.  

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

 

          
 
 

 
 


