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

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1 01.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано изхвърляне на течни 
отпадъци в близост до зърнобаза в с. 
Карапелит, общ. Добричка. 

Община Добричка 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае съхраняване на 
отпадък от дейността на инсталация за биогаз. 
Извършени са 2 проверки от експерти на РИОСВ-
Варна и проверка от община Добричка. На 
дружеството са дадени 2 предписания, които са в срок 
за изпълнение. 

2 01.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно изтичане на вода под основите на 
частен имот на ул. „Велико Търново“, гр. 
Добрич. 

Община Добрич 
 

Сигналът е препратен до Община Добрич и РЗИ 
Добрич за предприемане действия по компетентност. 

3 02.12.2020 г. Зелен телефон От комина на административната сграда на 
НАП-Варна редовно се наблюдават големи 
количества черен дим. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която е 
установено, че са инсталирани два броя котли, 
работещи с гориво природен газ. В момента на 
проверката, същите са в експлоатация  и не е 
установено изпускане на черен дим от комина. Дадено 
е предписание за извършване на собствени 
периодични измервания на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух. За 
резултатите от извършената проверка, подателят на 
сигнала е информиран по телефона.  

4 03.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Наличие на системен шум и усещане на 
вибрации в частен имот в м-т „Ален мак“, гр. 
Варна. 

Община Варна Жалбата е препратена до Община Варна за 
предприемане действия по компетентност. 



5 03.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършва се масова сеч на борова гора в 
землището на местност „Коджа тепе“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна 
РДГ-Варна 
ДЛС-Варна 

 Сигналът е препратен по компетентност до РДГ-
Варна и ДЛС-Варна. Съгласно техните отговори е 
установено извършване на сеч в два поземлени имота. 
За същите има проведени процедури по реда на 
екологичното законодателство.   
Сигналът е неоснователен. 

6 03.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Технически проблем при зареждане на  
официалната интернет страница на РИОСВ-
Варна и нередовно водене на регистъра на 
публикуваните инвестиционни намерения.  

РИОСВ-Варна 
МОСВ 

Сигналът е неоснователен по отношение 
компетенциите на РИОСВ-Варна. МОСВ поддържа 
публичен регистър с данни за извършване на 
процедури по ОВОС и ЕО. МОСВ и РИОСВ вписват 
информацията в регистрите. Не са установени 
пропуски както в обявяване на ИП/ППП на 
заинтересованата общественост, така и за 
селективност при уведомяване от страна на РИОСВ-
Варна. 

7 07.12.2020 г. Зелен телефон Наличие на умряла риба в малкото солено 
езеро в местност „Тузлата“, общ. Балчик. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Сигналът е основателен. Извършена е незабавна 
проверка на място съвместно с БД“ЧР“. Установено е 
наличие на умряла риба. Взети са водни проби за 
анализ, резултатите от които показват наличие на 
органично замърсяване. 
В района на източното езеро в местност Тузлата няма 
работещи заведения и промишлени обекти, 
генериращи отпадъчни води. В непосредствена 
близост е разположено Рибарско селище, за което 
няма информация къде са отведени отпадъчните води. 
Сигналът е препратен  на община Балчик за 
предприемане на действия по компетентност. 

8 07.12.2020 г. Зелен телефон Системно запрашаване и замърсяване на 
въздуха в с. Тополи, общ. Варна, от 
зърнобаза на входа на селото. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е 
установено замърсяване на атмосферния въздух, 
вследствие дейността на дружеството. Всекидневно се 
извършва ръчно и автоматично почистване на 
площадката.  



9 08.12.2020 г. Зелен телефон Силно задимяване и задушлива миризма на 
амоняк в района на пристанище Варна-
Запад, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Постъпило е уведомление 
от „Агрополихим“ АД за планово спиране на цех 
„Азотна киселина“ за ремонтни дейности, като същият 
е върнат в експлоатация след приключването им. 
Съгласно писма на  „Агрополихим“ АД и „Солвей 
Соди“ АД няма възникнали аварийни ситуации и 
нарушение в нормалния технологичен режим на 
производствата. 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. За резултатите от 
извършената проверка, подателят на сигнала е 
информиран по телефона. 

10 09.12.2020 г. Зелен телефон Системно изгаряне на отпадъци пред хотел 
„Палма“, с. Кранево, общ. Балчик, 
причиняващо силно задимяване и остра 
миризма. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която е 
констатирано, че непосредствено пред хотела са 
налични строителни отпадъци от ремонтни дейности, 
извършвани в хотела и купчина пепел срещу хотела. В 
момента на проверката няма горящо с пламък огнище, 
както и тлеене на купчината. На собственика на хотела 
е дадено предписание за почистване на замърсените 
площи. За изпълнението на предписанието писмено е 
уведомена РИОСВ-Варна. 

11 10.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентиран автосервиз извършва 
ремонтни дейности без касов апарат и 
генерира отпадъци в м-т „Планова“, гр. 
Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна и ТД на НАП 
Варна за предприемане на действия по компетентност. 
Няма постъпила информация за предприети действия. 

12 14.12.2020 г.
  

Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано изхвърлени строителни 
отпадъци в с. Орешак, общ. Аксаково. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане на действия по компетентност. Няма 
постъпила информация за предприети действия. 

13 15.12.2020 г. Зелен телефон Изхвърляне на голямо количество пръст 
близо до пътното платно от полагане на 
водопровод в м-т „Ален мак“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен  на община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. Няма 
постъпила информация за предприети действия. 



14 15.12.2020 г. Зелен телефон Неприятна миризма и дим от комин 
разположен в двора на новия хлебозавод м-т 
„Сотира“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна при която е 
установено, че на територията на хлебозавода в едно 
помещение се извършва дейност (автосервиз). За 
отопление на помещението е предвидена печка на 
дърва, която не е запалена към момента на проверката. 
За резултатите от извършената проверка, подателят на 
сигнала е информиран по телефона. 

15 16.12.2020 г. Зелен телефон Изгарят се автомобилни гуми до оградата на 
онкоболницата в кв. Аспарухово, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен  на община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. От 
получения отговор е видно, че при извършената 
проверка на място от служители на общината не е 
установено цитираното в сигнала задимяване, както и 
следи от горене на гуми. За резултатите от проверката 
подателят на сигнала не може да бъде уведомен, тъй 
като посочения телефонен номер не е актуален. 
Сигналът е неоснователен. 

16 16.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършване на автомобилна ремонтна 
дейност на открито с необезопасен 
подемник, както и замърсяване с 
автомобилни течности на ул. „Юрий 
Венелин“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен  до Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност.  
Получен е отговор за извършена проверка на място от 
служители на общината, при която е установено, че в 
посочения имот е разположен автосервиз. В момента 
на проверката не е констатирано замърсяване на 
терена с автомобилни течности. Отпадъците, 
генерирани от дейността на обекта се съхраняват в 
различни по вместимост съдове и е представен 
актуален договор с лицензирана фирма за предаване и 
транспортиране на същите. Относно безопасността на 
подемника за автомобили на управителя на фирмата е 
дадено предписание да постави параван или др. 
ограждение, възпрепятстващо свободния достъп на 
деца до ремонтното съоръжение. Сигналът е 
основателен. 



17 17.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Задимяване от къща находяща се на ъгъла на 
улиците „Македония“ и „Хаджи Димитър“, 
гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен  на община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. От 
получения отговор е видно, че при извършената 
проверка на място от служители на общината е 
установено, че имотът е частна собственост, до която 
достъпа е ограничен и лице за контакт не е открито. В 
момента на проверката не е установено цитираното в 
сигнала задимяване. Сигналът е неоснователен. 



18 18.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изливат се отпадъчни води в резерват 
„Балтата“ от  канално-помпена станция 2, 
непосредствено  до к.к. „Албена“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е незабавна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна. При 
проверката е установено следното: 
Територията на КПС-2 се намира в съседство с горска 
територия, която представлява лонгозна (заливна) 
гора, част от ЗМ „Блатно кокиче“.  
При настъпила аварийна ситуация в КПС-2, за която 
РИОСВ-Варна е уведомена са залети 
електродвигателите на помпите, предназначени за 
изтласкване на отпадъчните води към ПСОВ к.к 
Албена-с. Кранево. Предприети са незабавни действия 
от страна на ВиК-дружеството за отводняване на 
станцията, като са монтирани потопяеми помпи с цел 
отводняване на помпеното отделение и възстановяване 
на нормалния режим на работа. 
При проверката е взета водна проба от водите 
изхвърляни в лонгозната гора. Резултатите от анализа 
не показват наличие на замърсяване. При извършените 
огледи се установи, че в канализационната мрежа на 
територията на к.к. „Албена“ постъпват основно 
повърхностни води от лонгозната гора. Всички хотели 
в комплекса са затворени, с изключение на един, в 
който се помещават около 10 човека от персонала на 
комплекса, работи един ресторант и 
административната сграда. 
Установено е заблатяване на тротоара в граничния с 
лонгозната гора район, до хотел „Боряна“ в к.к. 
„Албена“. При проверката в този район е усетена 
неприятна миризма, която би могла да се дължи и на 
гнилостни процеси в гората. 
По информация на „Водоснабдяване и канализация 
Добрич“ АД едната смукателна помпа в КПС-2 е 
ремонтирана и се работи по възстановяването на 
другите две помпи. 



19 18.12.2020 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано ползване на 
новообразуван морски плаж „Нос 
Иканталък“ от разположения зад него 
хотелски комплекс „Роял Бей“, с. Топола, 
общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна 
Министерство на 

туризма и 
Минисетрство на 

регионалното развитие 
и благоустройство 

Сигналът е препратен по компетентност до 
Министерство на туризма и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство. За 
територията, предмет на сигнала, няма въведени 
забрани или режими свързани с отразяването на имота, 
както и свързани с правата за стопанисване 
/включително наемане и възлагане на концесия на 
морски плаж/, произтичащи от заповеди за обявяване 
на защитени зони и/или защитени територии или от 
планове за управление на защитени зони или защитени 
територии.  

20 21.12.2020 г. Зелен телефон Намерена граблива птица със счупено крило 
в местност „Манастирски рид“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установен в безпомощно състояние, екземпляр 
от вида керкенез, с голяма открита рана и фрактура на 
лявото крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 
птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“-гр. 
Варна. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

 

          
 
 

 
 


