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

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.12.2021 г. Зелен телефон В склада на „Перота“, гр. Варна, между 
спирки „Изгрев“ и „Ален мак“ се горят 
отпадъци. Системно е задимено и се усеща 
неприятна миризма.  

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна не са 
констатирани описаните в сигнала задимяване и 
неприятни миризми. При огледа на площадката се 
установи наличие на 4 (четири) броя празни бутилки 
за еднократна употреба и 2 (два) броя пълни бутилки 
за еднократна употреба с фреон 134 А, което е в 
нарушение на изискванията на чл. 11, параграф 1 от 
Регламент 517/2014 за ФПГ. На дружеството е 
изпратена покана за съставяне на АУАН и са дадени  2 
(два) броя предписания, които са изпълнени в срок. 

2. 02.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно подаден и 
неутвърден работен лист за отпадъци, чрез 
системата НИСО. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Подаденият чрез НИСО 
работен лист на 23.11.2021 г., с код 15 01 10* е 
утвърден и върнат на 29.11.2021 г., като РИОСВ-Варна 
е уведомила сигналоподателя писмено.  

3. 03.12.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Кабакум“, 
гр. Варна, в района на заведение „Пинки 
бийч“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователин. При извършената проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна, не е установен 
мъртъв екземпляр от разред Китоподобни. 

4. 06.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Некачествено сметопочистване в кв. 
„Христо Ботев“, гр. Варна. 

Община-Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. РИОСВ-
Варна е уведомена писмено от Общината за 
почистване на допуснатото замърсяване. 



5. 09.12.2021 г. Зелен телефон В западна промишлена зона, гр. Варна, в 
дерето между заводи „Одесос“ и „Хаят“, 
изтичат битови отпадъчни води и се усеща 
миризма на сапун и препарати. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е 
установено изтичане на битово-фекални отпадъчни 
води в дерето и наличие на миризми. 

6. 09.12.2021 г. Зелен телефон Черен дим и миризма на изгоряла гума от 
комина на цех за рибни консерви в с. 
Казашко, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна  Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна не е 
установено изгаряне на гуми.  
Установено е наличие на използвани фреон бутилки за 
еднократна употреба. Установени са несъответствия, 
съгласно изискванията на Наредба № 1 за реда и 
начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с 
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови 
газове, както и за документирането и отчитането на 
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, при 
експлоатацията на хладилни сиситеми инасталирани в 
обекта, поради което на дружеството са дадени 2 (два) 
броя предписания. Същите са изпълнени в срок. За 
нарушения на изискванията на Регламент 517/2014 на 
дружеството е изпратена покана за съставяне на 
АУАН.  

7. 10.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище в 
землището на с. Неново, общ. Провадия. 

Община Провадия Сигналът е препратен на Община Провадия и на 
Регионална дирекция по горите-Варна за 
предприемане на действия по компетентност. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация за предприетите действия по случая от 
служители на общината. 

8. 16.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърлени отпадъци край пътя между 
селата Неново и Равна, общ. Провадия. 

Община Провадия Сигналът е препратен на Община Провадия за 
предприемане на действия по компетентност. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация за предприетите действия по случая от 
служители на общината. 

9. 17.12.2021 г. Зелен телефон В западна промишлена зона на ул. „Атанас 
Москов“, от пункт за вторични суровини 
горят отпадъци и е задимен целият район. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна не са 
констатирани описаните в сигнала задимяване и 
неприятни миризми. 



10. 17.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Неправомерно премахната растителност и 
постоянно преминаване на камиони и друга 
строителна техника през частен имот в 
землището на кв. Виница, гр. Варна, с цел 
обслужване на новострояща се сграда в 
съседен имот. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация за предприетите действия по случая от 
служители на общината. 

11. 21.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно обгазяване на град Варна и 
населените места около Варненско-
Белославско езеро от химическата индустрия 
в гр. Девня.  

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е оценка на 
данните от АИС Чайка и АИС Ангел Кънчев за 
месеците ноември и декември 2021 г. Данните от двата 
пункта са в норми за опазване на човешкото здраве по 
всички контролирани замърсители на атмосферния 
въздух. На сигналоподателя е отговорено писмено. 

12. 22.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Неправилно маркиране на буферна зона със 
забрана за лов около защитени територии 
„Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро“. 

РИОСВ-Варна Изискана е информация от ОД „Земеделие“ гр. 
Добрич, за собственици на имоти, които биха били 
засегнати при монтиране на маркировъчни колчета, за 
маркиране на буферна зона със забрана за лов около 
защитени територии „Дуранкулашко езеро“ и 
„Шабленско езеро“. 

13. 23.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършване на проверка на физическо лице, 
извършващо автосервизни дейности в гр. 
Добрич, относно сключени договори за 
предаване на опасни отпадъци. 

РИОСВ-Варна Жалбата е оттеглена лично от подателя. 

14. 29.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Отсечено голямо дърво до бл. 68, кв. 
„Чайка“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация за предприетите действия по случая от 
служители на общината. 

15. 29.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Премахнати или откраднати контейнери за 
битови отпадъци на ул. „6-та“, местност 
„Траката“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация за предприетите действия по случая от 
служители на общината. 

16. 30.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършване на сеч в големи размери в 
гората над кв. „Владислав Варненчик“, гр. 
Варна. 

ДГС Варна Сигналът е препратен на ДГС Варна, за предприемане 
на действия по компетентност. Към настоящият 
момент в РИОСВ-Варна не е постъпила информация 
за предприетите действия по случая от служители на 
общината. 



17. 30.12.2021 г. Зелен телефон В кв. „Бриз“, до езиковите гимназии, гр. 
Варна, има терен от около 4-5 дка, 
предвиден за застрояване на 14 жилищни 
кооперации. Нерегламентирано е премахната 
цялата растителност в района, а на 
поставената информационна табела не са 
указани сроковете за изпълнение и 
възложителят на проекта. 

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

18. 30.12.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо, касаещо птица от вида Бял 
щъркел, която стои на сметището в 
землището на с. Въглен, общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна не е установен 
бедстващ или мъртъв екземпляр от защитен вид, 
включен в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. 

 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР:  

                                                                                                                                           инж. Весела Кирилова 
                                                                                                                                           
 

  

          
 
 

 
 


