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Министерство на околната среда и водите              
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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1 02.02.2021 г. Зелен телефон Намерен ранен бухал в с. Генерал Киселово, 
общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място е установено, че птицата е от вида обикновен 
мишелов. Същата е транспортирана до спасителен 
център, но по време на преглед от ветеринарен лекар, 
птицата умря.  

2 03.02.2021 г. Зелен телефон Намерена ранена птица от вида Блатар в с. 
Дуранкулак, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 
установено, че птицата е в много лошо общо 
състояние. Същата е умряла преди транспортирането и  
до спасителен център.  

3 03.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувани сметища около гробищния парк 
в с. Кранево, общ. Балчик. 

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

4 04.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Допуснато замърсяване с животинска тор в 
животновъден обект в ж.к. „Рилци“, гр. 
Добрич. 

ОДБХ-Добрич Сигналът е адресиран до ОДБХ-Добрич с копие до 
РИОСВ-Варна. От страна на ОДБХ-Добрич няма 
насрочена дата за извършване на съвместна проверка и 
постъпила информация за предприетите действия от 
тяхна страна по случая. 

5 08.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано незаконно сметище в с. 
Соколово, общ. Балчик. 

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



6 08.02.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида 
Червеноклюна потапница на Дуранкулашко 
езеро, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място е обходен района на Дуранкулашко езеро 
посочен от сигналоподателя, но не е открит бедстващ 
екземпляр от защитен вид. 

7 08.02.2021 г. Зелен телефон Ежедневно изгаряне на отпадъци от малки 
постройки зад радиозавода в  гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е 
установено изгаряне на отпадъци и разпространение 
на неприятни миризми. След проведен разговор със 
сигналоподателя, същият отказа да присъства на 
проверката. 

8 09.02.2021 г. Зелен телефон Намерен ястреб със счупено крило в с. 
Припек, обл. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Проведен е телефонен 
разговор със сигналоподателя, който е уточнил че 
птицата е била зашеметена и след това е отлетяла.   

9 10.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В ранните сутрешни часове в гр. Варна се 
усеща силна, неприятна миризма на 
петролни отпадни продукти. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен. Основния проблемен 
показател за качеството на атмосферния въздух в 
приземния въздушен слой на гр. Варна са нивата на 
ФПЧ10, които в установен брой денонощия 
превишават средноденонощната норма за опазване на 
човешкото здраве (СДН), констатирано по резултатите 
в двата пункта. СДН е 50 мкг/м3 и не следва да бъде 
превишавана повече от 35 пъти за всеки пункт в 
рамките на една календарна година. До момента 
превишенията са под 35. Сигналоподателят е 
информиран писмено. 

10 10.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършено обезлесяване на голяма площ в 
местност „Пчелина“, гр. Варна. 

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

11 11.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно изгаряне на масла, гуми и други 
консумативи от автосервиз на ул. „Хан 
Кубрат“, гр. Варна. 

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



12 11.02.2021 г. Зелен телефон Щъркелово гнездо е наполовина пропаднало 
върхи жици на ел. стълб в с. Долище, общ. 
Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установено гнездово местообитание на бял 
щъркел, намиращо се върху стоманобетонен стълб. 
Гнездото е изградено върху платформа, но цялата част 
от гнездото, която е изградена извън платформата е 
пропаднала върху електропроводите. Екип на „ЕРП 
Север“ АД, предприе действия по обезопасяването на 
гнездовото местообитание и премахна от 
електропроводите пропадналата част.  

13 11.02.2021 г. Зелен телефон Замърсяване със строителни и битови 
отпадъци по пътя от гр. Варна за с. Каменар, 
отбивката към църква „Света Марина“. 

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

14 11.02.2021 г. Зелен телефон Системно, целогодишно се усеща миризма 
на бакелит 

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

15 15.02.2021 г Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Заустване на отпадъчни води от бетонови 
възли във Варненско езеро. 

БДЧР 
РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. Извършени са съвместни 
проверки от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ-
Варна на дере „Налбанка“ и на находящите се 
непосредствено до него бетонови възли на „Кул“ ООД 
и „Хелиос Бетони“ ЕООД. По време на проверките са 
взети водни проби от дере „Налбанка“ и дере в района 
на ЗПЗ, гр. Варна. За констатираните нарушения са 
дадени предписания и са съставени АУАН на двете 
дружества. При извършения последващ контрол е 
установено, че предписанията са изпълнени или с 
предстоящ срок за изпълнение. Община Варна е 
уведомена за предприемане действия в рамките на 
компетенциите им. 

16 16.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване със строителни и битови 
отпадъци на поземлен имот, находящ се в 
ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна . 

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

17 17.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище от 
разнородни по вид отпадъци във вилната 
зона над с. Страшимирово, общ. Белослав. 

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



18 22.02.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Северен плаж, 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна, 
Община Варна 

Сигналът е основателен. Във връзка с издадено на 
Община Варна, Разрешително по реда на Наредба № 8 
за ползване на изключения от забраните въведени в 
Закона за биологичното разнообрази, е уведомена 
общината, за предприемане на действия по премахване 
и обезвреждане на намерения мъртъв делфин по реда 
на Закона за ветеринаромедицинската дейност. 

19 22.02.2021 г. Зелен телефон Усеща се силна, неприятна миризма в кв. 
„Максуда“, гр. Варна и целия скат между 
бул. „Левски“ и ул. „Девня“ е затрупан с 
отпадъци. 

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

20 23.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Усеща се миризма и задимяване в кв. 
„Трошево“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен. Основния проблемен 
показател за качеството на атмосферния въздух в 
приземния въздушен слой на гр. Варна са нивата на 
ФПЧ10, които в установен брой денонощия 
превишават средноденонощната норма за опазване на 
човешкото здраве (СДН), констатирано по резултатите 
в двата пункта. СДН е 50 мкг/м3 и не следва да бъде 
превишавана повече от 35 пъти за всеки пункт в 
рамките на една календарна година. До момента 
превишенията са под 35. Сигналоподателят е 
информиран писмено. 

21 23.02.2021 г. Зелен телефон Системно замърсен въздух и голямо 
количество натрупани отпадъци в района на 
ул. „Дончо Ватаха“, кв. Максуда, гр. Варна. 

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

22 23.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършване на изкопни дейности в старото 
депо за отпадъци на общ. Девня до с. 
Падина. 

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

23 24.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изсичане на дървета без разрешително в 
имот, находящ се в местност „Манастирски 
рид“, гр. Варна. 

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



24 24.02.2021 г Зелен телефон Полагане на бетон и насипване на земни 
масив к.к. „Камчия“, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна, 
 

Сигналът е основателен. Експерти на РИОСВ-Варна, 
извършиха проверка на място. По време на проверката 
е констатирано, че в участък с GPS координати: 1. N 
572155.9, E 4763671.8 и 2. N 572153.5, E 4763655.1,  
има положена бетонова основа /постамент/, която 
представлява ивица с ширина около 15 см и височина 
около 50 см, като частично долната част от бетоновата 
основа е закрита със земна маса.    
В участък с GPS координати: 1. N 572171.4, E 
4763676.3, 2. N 57216.5, E 4763674.4 и 3. N 572158.3, E 
4763664.3, на площ около 75 кв. м, е насипана и 
разстлана жълто-кафява земна маса /почва/, която се 
отличава от почвата в района. Със същата земна маса е 
закрита част от гореописаната бетонова основа.  
Западно от излятата бетонова основа, са установени 
паркирани 2 бр. каравани.  
По време на проверката в гореописаната територия, не 
е констатирано извършване на дейности, включително 
наличие на хора и техника. Предвид факта, че 
засегната територия, съгласно наличната информация 
в Кадастрално-административната информационна 
система на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, е собственост на ТП ДГС-Варна и Община 
Аврен, с цел предприемане на действия по 
екологичното законодателство, от тях е изискана 
информация за изясняване на обстоятелствата. Към 
настоящия момент няма постъпила в еконспекцията 
информация по случая. 
 

25 26.02.2021 г. Зелен телефон В кв. „Аспарухово“, гр. Варна, се усеща 
силна миризма на моторно масло от 
промишлената зона. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, 
при която не е констатирана миризма на моторно 
масло.  В края на месец февруари 2021 г. мобилната 
автоматична станция е позиционирана в кв. 
Аспарухово, гр. Варна за контрол качеството на 
атмосферния въздух по утвърдения годишен график за 
имисионен контрол. Предстои представяне на 
резултатите от РЛ-Варна и оценката им за  
съответствие с нормите по контролираните 
замърсители на въздуха.   



26 26.02.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В гр. Бяла се извършват подготвителни 
дейности за полагане на бетон на плажната 
ивица. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка по сигнала. 

 

                                                                                                                 ЗА ДИРЕКТОР:  
                                                                                     съгл. Заповед №189/16.07.2018 г. 
                                                                                       на директора на РИОСВ-Варна 

              инж. Валери Янев 
              Директор дирекция „КОС“ 

  

          
 
 

 
 


