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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

№ по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1.  02.12.2022 г. Зелен телефон На входа на с. Казашко, преди ЖП-
прелеза, има големи насипи от 
строителни отпадъци и земни маси. 

Община 
Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. С 
писмо общината е уведомила РИОСВ-Варна, че 
е извършена проверка при, която е установено 
замърсяване. На собственика на имота е дадено 
предписание района да се почисти. 

2.  06.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Извършва се незаконно шредиране и 
гранулиране на медни и алуминиеви 
кабели, без необходимите 
разрешителни, в наето помещение в 
бившия Домостроителен Комбинат, 
гр. Варна, на крайезерния път. 

РИОСВ-
Варна 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-
Варна, при която е установено извършване на 
дейности с отпадъци, без наличие на документ 
по чл. 35 от ЗУО. На дружеството е съставен 
Акт за установяване на административно 
нарушение. 

3.  06.12.2022 г. Зелен телефон Намерен ранен Мишелов на пътя гр. 
Добрич- с. Крушари. 

РИОСВ-
Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е 
транспортирана за лечение до ОП ЦЗПЖ-гр. 
Добрич, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР. 

4.  06.12.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв екземпляр от вида 
Малък ястреб в Ботаническа 
градина-Балчик. 

РИОСВ-
Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, 
ал. 2, т. от ЗБР птицата се предоставя на 
Природонаучен музей-Варна за попълване на 
колекцията. 



5.  07.12.2022 г. Зелен телефон От 20 дни в с. Езерово, общ. 
Белослав се усеща остра миризма на 
изгоряло и въглища и се наблюдава 
задимяване под ТЕЦ-Варна. 

РИОСВ-
Варна 

Във връзка с получения сигнал е извършена 
проверка, при която е установено че се 
извършват дейности по загясяне на 
самозапалили се тлеещи въглища на стиф, при 
което се разнася дим и пара, съпроводено с 
миризма на въглища. Не е установено 
запрашаване от товаро-разтоварни дейности на 
пристанището. На дружеството са дадени 
предписания за продължаване на дейстията до 
пълното потушаване на тлеенето. 

6.  07.12.2022 г Зелен телефон Намерен ранен Мишелов на АМ 
„Хемус“, при разклона за с. Неофит 
Рилски, общ. Ветрино. 

РИОСВ-
Варна 

Сигналът е основателен. По време на 
проверката птицата е в добро състояние и не 
може да прибере добре към тялото си дясното 
крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 
за биологичното разнообразие екземплярът е 
настанен за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. 
Варна. 

7.  07.12.2022 г. Зелен телефон Забелязан щъркел със счупено крило 
на пътя гр. Каварна- гр. Балчик, 
преди разклона за с. Селце. 

РИОСВ-
Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена 
проверка на място щъркела е отлетял. 

8.  07.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Жалба срещу заповед номер  Г-
432/23.11.2022  на главния архитект 
на Община Варна за одобряване на 
ПУП-ПРЗ за застрояване на терен в 
кв. „Трошево“, гр. Варна. 

Администрат
ивен съд-

Варна 

Жалбата касае Заповед издадена от гл. архитект 
на община Варна, същатата е адресирана и до  
Административен съд  - Варна.  

9. 107.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Жалба срещу застрояване на терени в 
кв. „Трошево“, гр. Варна, в района на 
ул. „Младежка“. 

Администрат
ивен съд-

Варна 

Жалбата касае бъдещо застрояване на  терени в 
район „Младост“,   същтата е  адресирана до  
община Варна, и район „Младост“. 



10.  08.12.2022 г. Зелен телефон Намерен блъснат орел на пътя за гр. 
Вълчидол. 

РИОСВ-
Варна 

Сигналът е основателен. При извършена 
проверка на място се установи, че птицата е от 
вида Обикновен мишелов и е в много тежко 
сътояние, не се движи. На основание чл. 39, ал. 
2, т. 4 от ЗБР е оставена на мястото където е 
намерена. 

11.  09.12.2022 г. Зелен телефон Жълто-оранжеви петна в морето, 
между I-ва IV-та буна в гр. Балчик, 
най-вероятно от измити хамбари на 
кораб. 

БДЧР, 
РИОСВ-

Варна 

Сигналът е препратен към БДЧР за 
предприемане на действия по компетентност. 
Към момента в РИОСВ-Варна няма получен 
отговор. След извършена проверка от РИОСВ-
Варна не е установено замърсяване. 

12.  13.12.2022 г. Зелен телефон Замърсяване на Девненска река с 
бяла течност без мирис. 
Замърсяването се  наблюдава в 
точката на сливане на двата притока, 
като идва от левия приток (от 
промишлените предприятия). 

БДЧР, 
РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 
проверка на място, съвместно с БДЧР и РЛ-
Варна, при която не е установено наличие на 
замърсяване. 

13.  14.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Жалба срещу незаконно 
строителство на покрива на магазин 
„Елитис“ на ул „Дрин“ , гр. Варна. 

Община 
Варна 

Сигналът е препратен по компетентност към 
Община Варна.  

14.  16.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха в центъра на 
гр. Тервел от комин към сграда на ул. 
„Св. Св. Кирил и Методи“ №10. 

РИОСВ-
Варна 

 

Във връзка с получения сигнал е извършена 
проверка, при която е установено, че за 
нуждите от отопление в обекта са инсталирани 
два броя котли с номинална мощност 110 kW и 
98 kW, с работно гориво дърва за огрев. Не е 
установено изгаряне на въглища, пластмаси, 
масла и др., които да доведат до замърсяване на 
въздуха. 



15.  16.12.2022 г. Зелен телефон От 2 дни се усеща силна миризма на 
ацетон/разредител от канализацията 
на ул. „Архимандрит Филарет“ № 9, 
гр. Варна. 

Община 
Варна 

Сигналът е препратен по компетентност към 
Община Варна. Извършена е проверка на място 
от специалисти на „В и К Варна“ ООД, при 
която е установено, че уличната битова 
канализация, сградните канализационни 
отклонения и ревизионните шахти 
функционират нормално. Извършена е 
профилактика на уличната битова канализация 
и сградните отклонения. 

16.  20.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Фирма, занимаваща се с изкупуване 
на отработени мазнини изхвърля 
канцерогенни материали в близост 
до гр. Варна. 

РИОСВ-
Варна 

Предстои извършване на проверка от експерти 
на РИОСВ-Варна. 

17.  21.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

От 2 години системно се изхвърлят 
строителни отпадъци с камиони, на 
ул. „Ламбо Пасков“, кв. „Виница“, 
гр. Варна. 

РИОСВ-
Варна 

Предстои извършване на проверка от експерти 
на РИОСВ-Варна. 



18.  22.12.2022 г. Зелен телефон Обърната цистерна с нафта върху 
жп-релсите в Южна промишлена 
зона, гр. Варна.  

РИОСВ-
Варна 

Във връзка с получения сигнал е извършена 
незабавна проверка на място, на която 
присъстват и представители на РДПБЗН-Варна 
и МВР-Варна. При проверката е установено, че 
на територията на Петролна база Варна, в 
близост до товаро разтоварище, 
непосредствено до едната ЖП линия е 
обърната ЖП цистерна, с 68456 л дизелово 
гориво. Вследствие на това е изтекло част от 
горивото и се е получил разлив на площ от 
около 15 кв.м. Към момента на проверката се 
извършва прехвърляне на горивото чрез помпа 
в друга ЖП цистерна и запръстяване с пясък на 
разлива, от служители на обекта. При 
инцидента не е възникнал пожар и не е 
констатирано замърсяване на компонентите на 
околната среда. 



19.  23.12.2022 г. Зелен телефон Обгазяване на с. Страшимирово, с. 
Слънчево и района на „Побити 
камъни“. Наличие на синкава мъгла с 
мирис на мазут, дразнеща очите с 
евентуален източник 
„Агрополихим“ АД, гр. Девня. 

РИОСВ-
Варна 

 

Във връзка с получения сигнал е извършена 
проверка, при която е установено, че в райна на 
с. Страшимирово, с. Слънчево, „Побити 
камъни“ и Промишления комплекс на гр. Девня 
е обхванат от мъгла. От данни на метеостанци, 
собственост на  „Агрополихим“ АД, гр. Девня 
се установи, че влажността на въздуха към 
10:00 часа на 23.12.20122 г. е 89%, при скорост 
на вятъра 0.4 m/s. 
При проверка на „Агрополихим“ АД, гр. Девня 
не се установиха отклонения от нормалния 
режим на инсталациите и пречиствателните 
съоръжения към тях. Направени са разпечатки 
на автоматизираните системи за собствени 
непрекъснати измервания, от които е видно, че 
няма превишения на нормите за допустими 
емисии.  
В пункт „Изворите“, гр. Девня концентрациите 
на вредни вещества са значително под 
средночасовата норма за опазване на 
човешкото здраве и няма регистрирано 
превишаване на прага за информиране на 
населението.  

20.  23.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Замърсяване на Варненско езеро с 
петролни продукти в района на 
старата рейдова кула до входния фар 
„Св. Никола“. 

ИА „Морска 
администрац

ия“ 
РИОСВ-

Варна 
 

Сигналът е неоснователен. Във връзка с 
получения сигнал е извършена проверка на 
кораборемонтен завод, при която не се 
установи замърсяване на морската вода в 
акваторията от дейности по  бластиране на 
кораби. 



21.  23.12.2022 г. Зелен телефон Установен разлив на гориво от кораб 
„Воруна“, напускащ пристанище 
„Терем Флотски Арсенал“ - гр. 
Белослав. 

Дирекция 
„Морска 

администрац
ия-Варна“ 

Сигналът е препратен на Дирекция „Морска 
администрация-Варна“ за предприемане на 
действия по компетентност. 

22.  23.12.2022 г. Зелен телефон Странен бял цвят на водата в дере по 
протежението на ул. „Мир“, която се 
пени. 

Община 
Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 

23.  29.12.2022 г. Зелен телефон Усеща се неприятна миризма в 
района на пристанище Варна-Запад. 

РИОСВ-
Варна 

Сигналът е неоснователен. От 
„Агрополихим“ АД и „Солвей соди“ АД са 
изискани извънредни справки от 
автоматичните системи за собствени 
непрекъснати измервания. Видно от тях  няма 
превишение на нормите за допустими емисии 
на вредни вещества от изпускащите устройства 
на дружествата. На територията на 
производствените им площадки не са 
възниквали аварийни ситуации, нито 
нарушения в нормалния технологичен режим 
на производство. В пункт „Изворите“, гр. 
Девня концентрациите на вредни вещества са 
значително под средночасовата норма за 
опазване на човешкото здраве и няма 
регистрирано превишаване на прага за 
информиране на населението. 

24.  29.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Намерен обезглавен лебед в района 
на Шабленското езеро. 

РИОСВ-
Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, 
ал. 2, т. 4 от ЗБР птицата остава на мястото, 
където е намерена. 

25.  29.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха от комин на 
къща на ул. „Оборище“, гр. Варна. 

Община 
Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 



26.  30.12.2022 г. Сигнално 
писмо по 
електронна 
поща 

Незаконно функционираща 
автоморга в гр. Девня, на ул. „Иван 
Вазов“. При разкомплектоването на 
автомобилите се разливат масла, 
които попиват в почвата. 

РИОСВ-
Варна 

Предстои извършване на проверка от експерти 
на РИОСВ-Варна. 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР:  

            Инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 
    

 
 

 
 


