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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.09.2020 г. Зелен телефон В гр. Белослав се носи задушлива миризма 

на сяра. 

РИОСВ-Варна 

Община Белослав 

 

Сигналът е неоснователен. На 27.08.2020 г. Мобилната 

автоматична станция (МАС) на РЛ-Варна е 

позиционирана на Кей „Юг“ на корабче „Белла“ към 

Фериботен комплекс за осъществяване контрол на 

основните показатели, характеризиращи КАВ в 

приземния въздушен слой на града. Контролирани 

замърсители на въздуха са ФПЧ10, серен диоксид, 

въглероден оксид, азотен диоксид, озон и 

метеопараметри. 

При извършената оценка на резултатите от МАС за 

периода 27.08.÷01.09.2020 г. е констатирано, че по 

замърсители серен диоксид, въглероден оксид, азотен 

диоксид и озон данните са значително под нормите за 

съответния замърсител. 

http://www.riosv-varna.org/


2 01.09.2020 г. Зелен телефон В с. Осеново, общ. Аксаково, в сградата на 

бившето ТКЗС са открити опасни пестициди 

в насипно състояние. 

РИОСВ-Варна 

Община Аксаково 

 

Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна е установен 

неизвестен до сега склад с негодни за употреба и 

залежали пестициди. Складът се намира в землището 

на с. Осеново, общ. Аксаково и е собственост на ЗК 

„Подкрепа“, с. Осеново. Разположен е в близост до 

стопанския двор на кооперацията, върху ската на дере 

с река, захранваща микроязовир. Сградата 

представлява тухлена постройка, с частично 

обрушена фасада в източната и част. Покривната 

конструкция е здрава. Визуално са установени около 

300 л течни и 600 кг прахообразни негодни 

пестициди, съхранени в метални варели и 

полиетиленови торби, без съответна етикетировка. 

Малка част от прахообразните пестициди са 

разпилени по пода на помещението. Извън склада не 

са установени пестициди и празни опаковки. На 

председателя на кооперацията са дадени  

предписания, които са изпълнени в указания срок.: 

3 01.09.2020 г. Зелен телефон Системно, наднормено запрашаване на бул. 

„3-ти март“, гр. Добрич, от незаконно 

функционираща пясъкоструйка. 

РИОСВ-Варна 

Община Добрич 

 

Сигналът е основателен. Извършването на дейности по 

бластиране е периодично. Изпратено е писмо до 

общината за съгласуване на съвместна проверка на 

място на дата, в която се извършва дейността. Няма 

постъпил отговор. 

4 01.09.2020 г. Зелен телефон Вечер в района на спирка „Добрина“, гр. 

Провадия се усеща непоносима миризма от 

бившия цех за преработка на месо. 

Община Провадия Сигналът е препратен на община Провадия за 

предприемане действия по компетентност. 



5 02.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно обгазяване на въздуха в гр. 

Добрич от няколко седмици. 

РИОСВ-Варна 

Община Добрич 

Сигналът е основателен. На 08.09.2020 г. експерти на 

РИОСВ-Варна и РЛ-Варна отново извършиха 

проверка на депото за неопасни отпадъци, с. Богдан, 

при която е констатирано, че: 

 На територията на депото не се наблюдава 

горивен процес; 

 По цялата територия не се наблюдава тлеене, с 

изключение на 3-4 малки локални участъка с 

обща площ  ̴  1 m
2
, находящи се в югоизточната 

част на депото; 

 Формиращите се димни газове са с малък и 

непостоянен интензитет в зависимост от 

метеорологичните условия.  

Извършиха се две пробовземания за контрол КАВ с 

апаратура за бързо определяне на замърсители 

„GASMET“, първия пункт за пробовземане е до 

първата жилищна сграда на входа на с. Богдан, а 

втория е в центъра на гр. Добрич. При двете 

пробовземанията не са регистрирани стойности над 

алармените прагове на апаратурата. 

6 08.09.2020 г. Зелен телефон Намерен щъркел с ранено крило в с. 

Карапелит, общ. Добричка. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място е установено, че птицата е с луксация на дясно 

крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е 

настанена за лечение в ОП „ЦЗПЖ“-гр. Добрич. 

7 08.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силен шум от моторни резачки в почивните 

дни, включително от 14:00 до 16:00 ч.  от 

борса за дърва в гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

за предприемане на действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината. Констатирано е, че обектът функционира 

законно. Дадени са предписания, които при повторна 

проверка е констатирано, че се спазват. Уведомен е 

кмета на район „Приморски“, гр. Варна за 

осъществяване на текущ контрол. 

8 08.09.2020 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида Пчелояд 

в кв. „Изгрев“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място е установено, че птицата е без фрактури, но не 

може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“-гр. 

Варна. 



9 09.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

в гр. Бяла, в посока плаж Карадере. 

РИОСВ-Варна 

Община Бяла 

Сигналът е неоснователен. Във връзка с издадено 

Разрешително по Наредба №8 на община Бяла, 

сигналът е препратен за предприети действия по 

обезвреждане на мъртвия делфин. При извършена 

проверка на място от служители на община Бяла, не е 

открит мъртъв делфин. 

10 10.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Включване на вече урбанизирани територии 

при определяне границите на Защитена зона 

„Батова“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Територията, предмет на 

сигнала, попада в границите на ЗЗ „Батова“, 

определени със заповедта за обявяване на защитената 

зона. Не са установени несъответствия с отразяването 

на границите на защитената зона в кадастралната 

карта и кадастралните регистри. 

11 10.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Обгазяване на гр. Варна на 07.09 и 

08.09.2020 г. от изгаряне на отпадъци в 

„Девня Цимент“ АД. 

РИОСВ-Варна 

Община Девня 

Сигналът е неоснователен. На дати 07.09.2020 г. и 

08.09.2020 г. в РИОСВ-Варна няма постъпило 

уведомление от страна на дружеството за възникнала 

аварийна ситуация и/или нарушение в технологичния 

режим на инсталацията за производство на циментов 

клинкер. По представените резултати от СНИ на Пещ 

№ 7 (режим съвместно изгаряне на отпадъци - RDF) за 

тези дати няма констатирано превишаване на 

средноденонощните НДЕ по контролираните 

замърсители на атмосферния въздух. В АИС 

„Изворите“, гр. Девня и АИС „Чайка“, гр. Варна няма 

констатирано превишаване на нормите по основните 

показатели, характеризиращи КАВ в приземния 

въздушен слой на гр. Девня и гр. Варна. 

12 11.09.2020 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в напреднала фаза 

на разлагане на плаж „Черноморец“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е основателен. Във връзка с издадено 

Разрешително по Наредба №8 на община Варна, са 

предприети действия по обезвреждане на мъртвия 

делфин. 

13 11.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано сметище и 

складиране на контейнери с опасни 

отпадъци в землището на с. Пчелник, общ. 

Долни чифлик, близо до главен път  № 904. 

Община Долни чифлик 

 

Сигналът е основателен. Сигналът касае площадка на 

която се съхраняват ББ кубове със залежали и негодни 

за употреба препарати за растителна защита и 

образувано сметище около тях. Препратен е на община 

Долни чифлик за предприемане действия по 

компетентност. Няма постъпила информация за 

предприетите действия от общината. 



14 14.09.2020 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Паша 

дере“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е основателен. Във връзка с издадено 

Разрешително по Наредба №8 на община Варна, са 

предприети действия по обезвреждане на мъртвия 

делфин. 

15 14.09.2020 г. Зелен телефон Намерен бедстващ пеликан с ранено крило в 

частен имот в с. Тръстиково, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място е установен екземпляр от вида Розов пеликан с 

фрактура на ляво крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от ЗБР, птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“-гр. Варна. 

16 14.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано сметище в 

землището на с. Нова Шипка, общ.  Долни 

чифлик, в местност „Гьола“. 

Община Долни чифлик Сигналът е препратен на община Долни чифлик за 

предприемане действия по компетентност. Няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

общината. 

17 15.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерена бедстваща птица, пострала при 

удар в ограда. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място е установено, че птицата е от вида Авлига с 

нараняване на лявото крило. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена за лечение в ОП 

„Зоопарк-СЦ“- гр. Варна. 

18 15.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано изхвърляне на 

строителни отпадъци до контейнери за 

битови отпадъци на ул. „Селиолу“, гр. 

Варна. 

Община Варна Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 

Варна за предприемане действия по компетентност. 

Сигналът е постъпил и в община Варна на 21.09.2020 

г. На 25.09.2020 г. служители на общината са 

извършили проверка, при която не е констатирано 

струпване на строителни отпадъци (съдовете са 

обслужени и около тях е почистено). Съгласно 

изложената информация от общината, случая касае 

обстоятелства от преди 49 дена (03.08.2020 г.) от 

датата на постъпване на сигнала в общината.  

19  Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно наличие на 

автоморга в ПИ 10135.2522.1162, местност 

Акчелар. 

РИОСВ-Варна  

Община Варна 

Сигналът е основателен. От извършена справка в 

регистрите на РИОСВ-Варна на издадените документи 

за дейности с отпадъци е установено, че за извършване 

на дейности по третиране на отпадъци на посочения в 

сигнала имот няма издадено разрешение по чл. 35 от 

ЗУО. Сигналът е върнат е на кмета на Район 

Приморски, община Варна с указания за предприемане 

действия по компетентност. Извършена е повторна 

проверка от служители на общината, като собственика 

на имота е установен и са дадени предписания. 



20  Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно замърсяване на 

въздуха от Агрополихим АД. 

 Сигналът е основателен. На 15.09.2020 г. в 21:00 часа, 

цех „Азотна киселина“ спира автоматично, поради 

задействана блокировка от сигнал за ниска 

температура в реакторите за окисление на амоняк. 

След извършване на ремонтни дейности по 

инсталацията са извършени въвеждания в 

експлоатация. В този период от време, в рамките на 

приблизително 40 минути се наблюдават повишени 

концентрации на азотни оксиди през изпускащо 

устройство – ИУ 1 към цех „Азотна киселина“. 

Визуалният ефект при пускане/спиране на 

инсталацията за производство на азотна киселина е 

оранжево-кафяво оцветяване на газовете от ИУ 1 на 

цех „Азотна киселина“ (ефектът „лисича опашка“). 

ИУ 1 е с височина 130 м и следва да осигури 

разсейване на емисиите на азотни оксиди, така че 

концентрациите на този замърсител в приземния 

въздушен слой да са в нормата. Автоматичната 

система за СНИ не регистрира данни през преходните 

периоди на пускане/спиране. Характерно за тези 

преходни периоди е, че съгласно екологичното 

законодателство няма норми за допустими емисии на 

вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух. 

През цялото денонощие на 16.09.2020 г. в пункт 

„Изворите“, гр. Девня концентрациите на азотни 

оксиди са значително под средночасовата норма за 

опазване на човешкото здраве и няма регистрирано 

превишаване на прага за информиране на населението. 

За възникналото непланово спиране на цех „Азотна 

киселина“ на „Агрополихим“ АД, предприетите 

действия от дружеството и в съответствие с Условие 

7.1 от КР своевременно са уведомени компетентните 

институции - РИОСВ-Варна, Областна администрация 

Варна, ОУ „ПБЗН“ – МВР, Община Девня и БДЧР 

Варна. 

21 16.09.2020 г. Зелен телефон Намерен ястреб с висящо крило на 6 км от 

гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида Тръстиков 

блатар, с фрактура на лявото крило. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена за лечение в 

ОП „ЦЗПЖ“- гр. Добрич. 



22 17.09.2020 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в гр. Суворово, 

до Общината. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е без фрактури или 

открити рани, но е изтощена. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от ЗБР, екземплярът е настанен за лечение в ОП 

„Зоопарк-СЦ“- гр. Варна. 

23 17.09.2020 г Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел на ул. „Вихрен“,  

гр. Тервел. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е без наранявания, 

но не може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

ЗБР, щъркелът е настанена за лечение в ОП „ЦЗПЖ“-

гр. Добрич. 

24  Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно бяла вода в канала 

до ул. „Царевец“, гр. Варна. 

Община Варна 

В и К Варна ООД 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на място от служител на РИОСВ-Варна не се 

констатира бяла вода в Шокъровия канал. 

25 18.09.2020 г. Зелен телефон Четвърта вечер подред в с. Езерово е 

запрашено от дейности по бластиране на 

кораби, извършвани от МТГ „Делфин“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от служители на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че на плаващ док № 1 на 13÷14.09.2020 г. в периода от 

19:30 ч. до 03:00 ч. е извършено бластиране на МК 

Rhonestem, което е основанието за изложеното в 

сигнала. При бластирането се използват компресорни 

апарати за въздух под налягане и медна шлака. 

Дейността е източник на неорганизирано замърсяване 

на атмосферния въздух с прахови емисии, за което 

дружеството следва да спазва мерките за 

ограничаването им при извършване на тази дейност. В 

деня на проверката не се извършва бластиране. 

Площадките и пътните връзки са почистени. 

Отработената шлака се съхранява на бетонирани 

ограждения. 

26 18.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерена бедстваща птица в гр. Варна РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Птицата е от вида Авлига, 

по време на преглед на екземпляра от ветеринарния 

лекар на ОП „Зоопарк-СЦ“- гр. Варна, същата е 

отлетяла.  

27 21.09.2020 г Зелен телефон Усеща се силна, задушлива миризма на 

изгоряло в района на пл. „Независимост“, гр. 

Добрич. 

Община Добрич Сигналът е препратен на община Добрич за 

предприемане действия по компетентност. Няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

общината. 



28  Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно замърсяване  с 

битови отпадъци на ул. „Васил Априлов“ и 

ул. „Пенчо Славейков“ , район Одесос, 

община Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. Няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

общината. 

29 23.09.2020  г. Зелен телефон Усеща се остра, задушлива миризма в 

района на ул. „Кичево“,  кв. Аспарухово, гр. 

Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. Няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

общината. 

30 23.09.2020 г. Зелен телефон Намерен малък ястреб със счупено дясно 

крило в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура на 

дясното крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ“- гр. 

Добрич. 

31 24.09.2020 г Зелен телефон Усеща се тежка миризма на умрели животни 

в с. Бозвелийско, общ. Провадия. 

Община Провадия Сигналът е препратен на община Провадия за 

предприемане на действия по компетентност. Няма 

постъпила информация за предприетите действия от 

общината. 

32 24.09.2020 г. Зелен телефон Водите в Шокъровия канал, гр. Варна, са 

оцветени в бяло. 

Община Варна 

В и К Варна ООД 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от служител на РИОСВ-Варна се констатира, че 

случаят касае ремонт, извършван  от В и К Варна ООД 

на  спукан водопровод за питейни нужди, вследствие 

на което питейните води изтичат в Шокъров канал,  гр. 

Варна. 

33 24.09.2020 г Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида Голям 

ястреб в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с липсваща част от 

дясното крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ“- гр. 

Добрич. 

34 25.09.2020 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида Мишелов 

в кв. „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида Малък 

креслив орел и не може са стои самостоятелно на 

краката си. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 

птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“-  

гр. Варна. 

35 25.09.2020 г Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел, покрит с 

растително масло в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. По оперението на екземпляра 

има обилно количество растително масло. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанен 

за лечение в ОП „ЦЗПЖ“-гр. Добрич. 



36 25.09.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно неправомерна 

дейност, осъществявана във водите на Черно 

море срещу с. Тюленово  - дънно тралене. 

РИОСВ-Варна 

ИАРА-Добрич 

Сигналът е неоснователен. За територията описана в 

сигнала няма въведени забрани или режими свързани с 

дейността описана в сигнала, произтичащи от 

заповеди за обявяване на защитени зони и/или 

защитени територии или планове за управление на 

защитени зони или защитени територии.  

Сигналът е препратен по компетентност до ИАРА-

Добрич, във връзка с което е получен отговор, че 

съгласно Закона за рибарството и аквакултурите и 

Заповед  № РД-09-69/01.02.2019г. на министъра на 

земеделието и храните в периода от 15 септември до 

15 декември, зоната от нос Сиврибурун до устието на 

нос Емине, до три морски мили от бреговата линия е 

свободна за риболов с пелагични тралове за улов на 

мигриращи пасажни видове риба. 

37 28.09.2020 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин между къмпинг 

„Рай“ и комплекс „Романтика“, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 

Община Аврен 

Сигналът е неоснователен. Във връзка с издадено 

Разрешително по Наредба №8 на община Аврен, 

сигналът е препратен за предприети действия по 

обезвреждане на мъртвия делфин. При извършена 

проверка на място от служители на община Аврен, не 

е открит мъртъв делфин. 

38 28.09.2020 г. Зелен телефон Намерен щъркел с ранен ляв крак в с. 

Генерал Киселово, общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 

място е открит екземпляр от вида Бял щъркел с рана 

на левия крак. При опит птицата да бъде приближена, 

същата отлита на големи разстояния и не може да бъде 

хваната. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 

екземплярът е оставен на мястото, където е намерен. 

39 28.09.2020 г. Зелен телефон Наличие на пяна в яз. Венелин, общ. Долни 

чифлик.  

БДЧР Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка на място от експерти на БДЧР Варна, 

РИОСВ-Варна и РЛ-Варна. Не е установено 

замърсяване на водите. Водите са с нормален цвят. Не 

се установи неприятна миризма и умряла риба. При 

обхода на последния водосток се установи леко 

запенване на водите с площ 0,5 м
2
. Взети са водни 

проби за анализ в РЛ-Варна. 



40 30.09.2020 Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно замърсяване на 

въздуха от торовия завод в гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Касае общо 

производствената дейност на „Агрополихим“ АД. При 

извършените проверки през 2020 г. на място, по 

документи и по резултатите от мониторинга на 

„Агрополихим“ АД не са констатирани нарушения по 

опазване чистотата на атмосферния въздух. В 

постоянните пунктове за мониторинг на КАВ 

стойностите на газовите замърсители на въздуха са 

значително под нормите. 

                                                                                                                 

 

          ДИРЕКТОР:  

       

    инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

 

 

 

 

 


