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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано изхвърляне на 
строителни отпадъци в частен имот в 
местност „Момчил“, гр. Балчик. 

Община Балчик 
 

Сигналът е препратен на община Балчик за 
предприемане действия по компетентност. При 
извършена проверка на място от служители на 
Общината не са констатирани описаните в сигнала 
отпадъци. Сигналът е неоснователен. 

2. 02.11.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Мишелов, в 
безпомощно състояние, на пътното платно 
между с. Аврен и с. Синдел, обл. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
обикновен мишелов. Птицата е без открити рани, но не 
може да стои изправена. На основание чл.39, ал.2, т.2 
от ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк- 
СЦ“ гр. Варна. 

3. 05.11.2021 г. Зелен телефон Извършва се сеч на гора над хотел 
„Астория“, к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна. 

Община Варна 
ТП ДЛС Варна 

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

4. 05.11.2021 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище от 
строителни отпадъци в с. Полковник 
Иваново, обл. Добрич. 

Община Добричка 
 

Сигналът е препратен на община Добричка за 
предприемане действия по компетентност. РИОСВ-
Варна е уведомена писмено от община Добричка за 
почистването на допуснатото замърсяване.  



5. 05.11.2021 г. Зелен телефон В целият град Добрич се усеща неприятна 
миризма на фекалии. 

Община Добрич 
В и К Добрич АД 

Сигналът е основателен. Сигналът е препратен на 
Община Добрич и „В и К Добрич“ АД за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна е постъпила информация, че при извършени 
проверки не е установено изтичане от 
канализационната мрежа на града. Вероятна причина 
за неприятната миризма се дължи на наторяване с 
оборска тор на земеделски земи в близост до града.   

6. 08.11.2021 г. Зелен телефон Усеща се силна, задушлива миризма и се 
наблюдава жъл пушек от комин на 
„Агрополихим“, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 
експерти на РИОСВ-Варна. От представена справка от 
автоматичната система за собствени непрекъснати 
измервания на „Агрополихим АД, гр. Девня за 
периода от 05.11 до 07.11.2021 г. се установи, че няма 
констатирани превишения на НДЕ по контролираните 
замърсители на въздуха.  
Извършена е проверка на резултатите от автоматична 
измервателна станция „Изворите“ за периода от 05.11 
до 07.11.2021 г., при която се установи, че няма 
превишения на пределно допустимите концентрации 
по контролираните параметри. 

7. 08.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Избените помещения на бл №14 в кв. 
„Балик“, гр. Добрич, системно се пълнят с 
отпадъчни води и фекалии, поради 
препълнени улични шахти за  битови и 
дъждовни води. 

Община Добрич 
В и К Добрич АД 

Сигналът е основателен. Сигналът е препратен на 
Община Добрич и „В и К Добрич“ АД за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия по случая от служителите на „В и К 
Добрич“ АД.   

8. 08.11.2021 г. Зелен телефон Нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни 
продукти от функционирането на казан за 
ракия в гр. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е изпратен и в Община Вълчи дол. 
Извършена е проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна, при която се установи, че в 
непосредствена близост до имота има изхвърлени 
джибри. Дадено е предписание  от Община Вълчи дол 
за почистване на района от изхвърлените отпадъци. 

9. 08.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище в с. 
Партизани, общ. Дългопол. 

Община Дългопол 
 

Сигналът е препратен на община Дългопол за 
предприемане действия по компетентност. РИОСВ-
Варна е уведомена писмено от Общината за 
почистването на допуснатото замърсяване. 



10. 11.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсен въздух в гр. Варна. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 
експерти на РИОСВ-Варна. По резултати от АИС 
„Чайка“ и АИС „СОУ Ангел Кънчев“, гр. Варна за 
периода 27.10.2021 г. до 31.10.2021 г. няма 
превишения на пределно допустимите концентрации 
по контролираните замърсители на атмосферния 
въздух. 

11. 11.11.2021 г. Зелен телефон Нерегламентирано сметище в гр. Тервел, ул. 
„Цар Калоян“ №26 се възпламенява 
системно. От няколко дни района е задимен 
и се усеща задушлива миризма. 

Община Тервел 
 

Сигналът е препратен на община Тервел за 
предприемане действия по компетентност. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна няма постъпила 
информация за предприетите действия от служителите 
на община Тервел по случая. 

12. 12.11.2021 г. Зелен телефон Намерена кукумявка с травма на окото на ул. 
„Сан Стефано“, гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
домашна кукумявка. Птицата е с травма на ляво око и 
нарушена координация. На основание чл.39, ал.2, т.2 
от ЗБР екземплярът е настанен за лечение в ОП 
„ЦЗПЖ-Добрич“. 

13. 15.11.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Мишелов със 
счупено крило по пътя към с. Ветрино. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Птицата е в добро 
състояние, без фрактура на крилото. На основание 
чл.39, ал.2, т.3 от ЗБР птицата е пусната на свобода в 
подходящ за вида район. 

14. 15.11.2021 г. Зелен телефон Намерена костенурка с наранена коруба на 
пътя между гр. Варна и с. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
шипоопашата костенурка. На основание чл. 39, ал.2, т. 
2 от ЗБР екземплярът е настанен за лечение в ЦРРСК 
„Геа Челония“, с. Баня, общ. Несебър. 

15. 16.11.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Воден дърдавец в 
безпомощно състояние в местност „Боровец-
север“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е без открити 
рани, но е изтощен. На основание чл.39, ал.2, т.2 от 
ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк- 
СЦ“ гр. Варна. 

16. 17.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Силна, неприятна миризма и усещане за 
сгъстен въздух в района на спирка „Тис 
север“, близо до Топлофикация, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място в обекта от експерти на РИОСВ-Варна, при 
която се установи: - от началото на месеца до момента 
на проверката не са възниквали аварийни ситуации 
или изменение на нормалния работен режим на 
произодствената площадка; - не се установиналичие на 
неприянтни миризми и замърсяване на атмосферния 
въздух, както на територията на площадката, така и в 
района извън нея. 



17. 17.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

От частен имот на ул. „Батак“, гр. Генерал 
Тошево системно се изпомпват отпадъчни 
води от септична яма-шахта и се усеща 
силна, неприятна миризма. 

Община Ген. Тошево Сигналът е основателен. Сигналът е препратен на 
Община Ген. Тошево за предприемане действия по 
компетентност. Към настоящият момент в РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия по случая. 

18. 18.11.2021 г. Зелен телефон Автоморга на ул. „Петко Стайнов“, гр. 
Варна функционира и като автосервиз без 
необходимите мерки за безопасност.  
Изпускат се масла и антифриз от 
автомобилите директно на площадката. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти към 
РИОСВ-Варна. Дейността се извършва от автосервиз. 
Към момента на проверката не са установени следи от 
масла и други течности по настилката. Дадени са 
предписания на управителя на дружеството да се 
обозначат зоните за съхранение на отпадъците. 
Дружеството следва да уведоми писмено РИОСВ-
Варна за изпълнените предписания в срок. 

19. 22.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Усеща се неприятна, задушлива миризма в 
индустриалната зона на гр. Добрич, от цех за 
производство на кучешка храна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място в обекта от експерти на РИОСВ-Варна, при 
която се установи: - производствената дейност е 
преустановена от 17.11.2021 г., поради ремонт на 
смесител за фураж; - не се установи разнасяне на 
неприятни миризми извън границите на 
производствената площадка; - в цеха и складовото 
помещение се усеща миризма, характерна за 
субстанциите, които се влагат в кучешките храни и 
най-вече на месокостно брашно. 
В обекта са инсталирани два неподвижни източника на 
емисии в атмосферен въздух. Дружеството е 
извършило собствени периодични измервания на 
емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферен 
въздух от дейността им. Резултатите са в норми на 
допустими емисии.   



20. 23.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба срещу дружество, в бивш 
кравекомплекс в гр. Тервел, което системно 
изгаря пластмасови отпадъци от 
производствената си дейност и обгазява 
района. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която се 
установи: 
- За извършваната дейност – рециклиране на отпадъци 
дружеството притежава Разрешение № 03-РД-
575/29.10.2019 г., издадено от директора на РИОСВ-
Варна; 
- Дейностите с отпадъци се извършват съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовата нормативна уредба към него; 
- В производствения процес не се извършва термична 
обработка на отпадъци и няма неподвижни източници 
на емисии на вредни вещества, изпускани в 
атмосферен въздух; 
- В обекта е инсталирана самоделна печка за 
отопление, която в момента на проверката не се 
използваше; 
- Не се установи обгазяване в района, вследствие на 
изгаряне на отпадъци. 

21. 23.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изградено е съоръжение, наподобяващо 
подпорна стена  в имот частна общинска 
собственост в землището на с. Топола, общ. 
Каварна. 

РДНСК 
РИОСВ-Варна 

При извършена проверка на терен от служители на 
РИОСВ-Варна е установена изградена подпорна стена 
в непосредствена близост до морския бряг. Предстои 
допълнително изясняване на обстоятелствата относно 
законното изграждане на същата по отношение на 
екологичното законодателство. 

22. 23.11.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Мишелов в 
безпомощно състояние в гр. Суворово. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е намерен мъртъв екземпляр от вида обикновен 
мишелов, без открити рани или фрактури. На 
основание чл. 39, ал.2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена 
на мястото къдео е намерена. 

23. 24.11.2021  г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В гр. Добрич, ж.к. „Добротица“, пред блок 
№36 системно се запушва шахтата на 
главната канализация и започват да преливат 
шахтите пред гаражите на блока. 
Отпадъчните води се стичат по уличната 
мрежа. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване проверка на място от експерти 
на  РИОСВ-Варна, в рамките на компетенциите ни. 



24. 25.11.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Мишелов в 
безпомощно състояние в с. Сенокос, общ. 
Добричка. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е намерен мъртъв екземпляр от вида обикновен 
мишелов, без открити рани или фрактури. На 
основание чл. 39, ал.2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена 
на мястото където е намерена. 

25. 29.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Собственик на овцеферма в с. Осеново 
нерегламентирано изхвърля странични 
животински продукти (овча кожа) в 
дъждовната канализация, което създава 
предпоставка за разпространение на зарази. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане действия по компетентност.  В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия от служителите на общината по случая. 

26. 30.11.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Необходимост от обновяване на 
брегозащитни съоръжения част от залив 
„Болата“, общ. Каварна. 

МОСВ Писмото е препратено по компетентност до МОСВ. 

 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР:  

                                                                                                                                           инж. Весела Кирилова 
                                                                                                                                           
 

  

          
 
 

 
 


