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

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1 04.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване с отпадъци в резерват „Ятата‘, 
обл. Варна 

Община Белослв Сигналът е препратен до Община Белослав за 
предприемане на действия по компетентност. 
Служители от общинската администрация са 
почистили замърсяването в резерват „Ятата“. 

2 04.01.2021 г. Зелен телефон Горят се зелени треви и клони в частен имот 
в с. Приселци, общ. Аврен. Образуват се 
задимяване и неприятна миризма. От същия 
имот системно се изпомпва отходната 
шахта, като водите се оттичат по уличната 
мрежа. 

Община Аврен Сигналът е препратен на община Аврен за 
предприемане на действия по компетентност. 
Извършена е проверка от служители на общината, в 
присъствието на сигналоподателя. Не са констатирани 
описаните в сигнала обстоятелства и не са установени 
нарушения. Сигналът е неоснователен. 

3 04.01.2021 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище в 
залесените площи по АМ „Хемус“, посока 
гр. София, преди отбивката за гр. Аксаково. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. Няма 
постъпила информация от общината за предприетите 
действия по отстраняване на замърсяванията. 

4 05.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършване на нерегламентирана търговска 
дейност с авточасти в дворно място към 
жилищна кооперация на ул. „Арх. Геро 
Геров“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. Съгласно 
извършена справка от служители на общината 
изложеното в сигнала касае задължения на 
обитателите на жилищна сграда по закона за етажната 
собственост. Въпросната жилищна сграда няма вписан 
домоуправител. От общината е определен  
седемдневен срок за отстраняване на нередностите, 
изложени в сигнала.  



5 05.01.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Обикновен мишелов 
с травма на дясното крило в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място е установено, че птицата е с травма на дясното 
крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е 
настанена за лечение в ОП „ЦЗПЖ“-гр. Добрич. 

6 06.01.2021 г Зелен телефон Замърсяване на въздуха в района на бул. 
„Съборни“, гр. Варна, от изгаряне на гуми и 
др. материали от няколко къщи. 

Община Варна Сигналът е неоснователен. Препратен на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. 
При извършена проверка от служителите на общината 
не е констатирано наличие на дим, вследствие 
изгаряне на гуми и др. За констатациите от проверката 
е уведомен сигналоподателя. 

7 06.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно използване на частен имот в кв. 
Виница, гр. Варна, като автоморга. 

Община Варна 
ОД Земеделие 

МВР 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. По него е постъпило и 
разпореждане на прокуратурата за извършване на 
проверка в двумесечен срок от органите на МВР и 
РИОСВ-Варна. С писмо на РИОСВ-Варна е 
определена дата за извършване на съвместната 
проверка. 

8 08.01.2021 г. Зелен телефон Извършва се сеч на дървета в парка в с. 
Есеница, общ. Вълчи дол, срещу здравната 
служба. 

Община Вълчи дол Сигналът е препратен на Община Вълчи дол, за 
предприемане на действия по компетентност. В 
отговор е предоставена информация, че в парка на с. 
Есеница, общ. Вълчи дол, на 08.01.2021г. е извършено 
прочистване от счупени от дъждовете клони, храсти и 
дървета, за които е издадено Разрешително за сеч № 
23/23.12.2020г. от кмета на Община Вълчи дол. 

9 11.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изтичане на големи количества битово-
фекални води от необезопасена шахта на „В 
и К“ АД в частен имот в местност „Таушан 
тепе“, гр. Варна. 

В и К Варна ООД 
Община Варна 

 

Сигналът е основателен и е вследствие на 
неблагоприятните метеорологични условия 
(интензивен валеж). Сигналът е препратен на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. 
Няма постъпила информация от общината. 

10 13.01.2021 г Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Неясен състав и възможни примеси в чували 
с пелети, закупени от търговската мрежа. 

Комисия за защита на 
потребителите 

Изложеното в сигналното писмо е от компетенциите 
на  Комисия за защита на потребителите. С писмо на 
РИОСВ-Варна са уведомени, че инспекцията не 
осъществява контрол на качеството на твърдите 
горива и анализи за състава им се извършва от 
лаборатории, акредитирани от ИА „БСА“. 



11 13.01.2021 г. Зелен телефон Изхвърлено голямо количество лабораторни 
ампули и игли, пълни с кръв на ул. „Братя 
Георгиевич“, гр. Варна, до контейнерите за 
разделно събиране на отпадъци. 

Община Варна  
ОД МВР 

РЗИ Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, ОД МВР и 
община Варна. Констатирано е наличие на 
замърсяване на площ 1 м2 с епруветки, вакутейнери с 
кръв и предпазни маски. Дадено е предписание на 
кмета на общината и е сезирана Районна прокуратура 
Варна по случая. 

12 14.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба срещу НП 01886-38/29.12.2020 г. РИОСВ-Варна Възражение на издадено НП срещу 
„Елдоминвест“ ООД. 

13 14.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Паднало дърво и опасност от свличане на 
земна маса в  Защитена местност  
„Ботаническа градина“, гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. По реда на Закона за 
защитените територии, са съгласувани дейности по 
поддръжка растителността на територията на 
защитена местност „Ботаническа градина-Балчик“, 
включително и за незабавно отстраняване на 
повалени или повредени клони и растения след 
природни бедствия (наводнения, свлачища, бури и 
др.) и представляващи опасност за хората“. 
Съгласно разпоредбите, Университетска 
Ботаническа градина е отстранила повалената 
растителност на територията на защитената 
местност. 

14 18.01.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел по пътя гр. Девня 
посока с. Синдел, първата отбивка от дясно. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. В присъствие на 
сигналоподавателя е извършена проверка на място. 
При проверката не е установен екземпляр от вида бял 
щъркел в района.  

15 18.01.2021 г. Зелен телефон От комина на Военноморско училище, гр. 
Варна, излиза розов дим и се усеща миризма  
на сяра. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Не е констатиран 
розов дим, както и миризма на сяра от комина към 
отоплителната централа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

16 20.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване с отпадъци и липса на 
информационни табели и маркировка в 
Защитена местност „Ятата“ , общ. Белослав. 

Община Белослав Сигналът е основателен. Сигналът е препратен на 
община Белослав за предприемане на действия по 
компетентност. Уведомени сме от общинската 
администрация за почистена замърсената защитена 
територия. 



17 21.01.2021 г. Зелен телефон Горят се отпадъци и се усеща миризма на 
изгоряла гума в бившата пощенска станция, 
гр. Провадия. 

Общшна Провадия Сигналът е неоснователен. Сигналът е препратен на 
община Провадия за предприемане действия по 
компетентност. Извършена е проверка от служители 
на общината. Не се констатира миризма от горене на 
гуми и наличие на жълт дим. 

18 22.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

На паркинга на ОСРК в кв. Младост, гр. 
Варна, изтичат отпадни водни, примесени с 
мазнини, от камион, извършващ търговска 
дейност с хранителни продукти. В близките 
тревни площи има изхвърлени автомобилни 
гуми. 

Община Варна 
 

Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. 
Извършена е проверка от служители на общината и 
район „Младост“, при която е констатирано, че 
теренът е почистен от мазните петна и автомобилните 
гуми. 

19 25.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Възникнала повреда по тръбопровод за 
отпадни води, преминаващ по дъното на 
Варненско езеро. 

В и К Варна ООД 
Община Варна 
БДЧР Варна 

РИОСВ-Варна  

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР Варна и 
РЛ-Варна. Констатирано е, че поради възникнала 
аварийна ситуация с дюкера, преминаващ по дъното 
на Варненско езеро, отпадъчните води от КПС 
Аспарухово, след механично пречистване, се заустват 
в езерото. Взети са водни проби за анализ. РИОСВ-
Варна е в процедура по налагане санкции за 
констатираните административни нарушения. 

20 26.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконна сеч на борови гори до резерват 
Камчийски пясъци, общ. Долни чифлик 
/устието на река Камчия/. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. В териториалния обхват на 
РИОСВ-Варна, няма обявена защитена територия с 
наименование резерват „Камчийски пясъци“. При  
извършена проверка в района на устието на река 
„Камчия“ /територия посочена в сигнала/, попадаща в 
границите на ЗМ „Лонгоза“, не е констатирано да се 
извършва сеч на дървета, включително не са 
установени отрязани дървесни видове.     
 

21 26.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Високи нива на шум от подстанция на 
„Енерго Про Продажби“ АД до жилищна 
кооперация на ул. „Фантазия“ №34, гр. 
Варна. 

РЗИ Сигналът е неоснователен. Касае наднормени нива на 
шум, излъчван от трафопост при дъждовно време и 
температура минус 5 0 С.  

22 26.01.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Обикновен мишелов 
с фрактура на дясното крило в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място е установено, че птицата е с фрактура на 
дясното крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, 
птицата е настанена за лечение в ОП „ЦЗПЖ“-гр. 
Добрич. 



23 26.01.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Обикновен мишелов 
с ранен крак в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място е установено, че птицата е с травма на десен 
крак и няма хватателен рефлекс на пръстите на крака. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е 
настанена за лечение в ОП „ЦЗПЖ“-гр. Добрич. 

24 28.01.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Три бензиностанции на територията на 
община Варна функционират без 
необходимите за това разрешителни и при 
неспазване на мерките за безопасност. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 
експерти на РИОСВ-Варна. Не са констатирани 
нарушения при експлоатацията на 3 бр. 
бензиностанции (2 за дизелово гориво и 1 за бензин и 
дизел), свързани с изискванията на нормативната 
уредба по опазване на околната среда. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

 

          
 
 

 
 


