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

№ по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1.  03.10.2022 г. Зелен телефон Изхвърлени строителни отпадъци и 
документи в местност „Крушова градина“, в 
землището на с. Константиново, общ. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна, че районът е 
почистен. 

2.  05.10.2022 г. Зелен телефон Щъркелово гнездо е пропаднало върху жици 
на ел. стълб на ул. „Княз Ал. Батенберг“, кв. 
„Рилци“, гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установено паднало гнездово местообитание на 
бял щъркел до основата на електрически стълб на „ЕРП 
Север“ АД. На дружеството е дадено предписание за 
поставяне на платформа за щъркелово гнедо.  

3.  05.10.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв екземпляр от вида Розов 
пеликан на територията на ветропарк „Св. 
Никола“, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Екземпляр от вида Розов 
пеликан е намерен мъртъв до един от ветрогенераторите 
с фрактура на едното крило. На основание чл. 39, ал. 2, 
т. 4 от ЗБР птицата е оставена на мястото където е 
намерена. 



4.  06.10.2022 г. Зелен телефон Голямо задимяване в кв. „Повеляново“, гр. 
Девня, от „Агрополихим“ АД. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 
експерти на РИОСВ-Варна, изискани са извънредни 
справки от автоматичните системи за собствени 
непрекъснати измервания на „Агрополихм“ АД, 
„Солвей соди“ АД и „Девня цимент“ АД. Видно от тях 
няма констатирани превишения на нормите за 
допустими емисии на вредни вещества в атмосферния 
въздух от изпускащите устройства на трите дружества. 
На територията на производствените им площадки не са 
възниквали аварийни ситуации, нито нарушения в 
нормалния технологичен режим на производство. В 
пункт „Изворите“, гр. Девня за 06.10.2022 г. 
концентрациите на вредни вещества са значително под 
средночасовата норма за опазване на човешкото здраве 
и няма регистрирано превишаване на прага за 
информиране на населението. 

5.  06.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Струпване на всякакви отпадъци и 
неподдържани тревни площи в кв. „Чайка“, 
гр. Варна, до жилищен блок № 24. 

Община Ворна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна, че районът е 
почистен. 

6.  07.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно евентуално 
замърсяване на морските води на Централен 
плаж в гр. Бяла от функциониращи в близост 
санитарни възли. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна е установено, че на 
морски плаж Бяла централен 5 има медицински пункт, 
който няма санитарен възел. На плажната ивица има 
разположен санитарен възел, включващ 2 бр. тоалетни, 
2 бр. съблекални и заведение за бързо обслужване. За 
отпадъчните води от двата обекта са вкопани в пясъка 
тръбопроводи, които ги насочват към водоплътна 
шахта, намираща се зад заведението, с вместимост 3 м3. 
Отпадъчните води през летния сезон са предавани на 
„Нуши 92“ ЕООД  за транспортиране до ПСОВ. 
Представен е договор и протокол от извършено 
почистване от 30.09.2022 г.  



7.  10.10.2022 г. Зелен телефон Намерена Забулена сова, която не може да 
лети, с. Цонево, общ. Дългопол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Птицата е намерена 
изтощена. Извършен е преглед на екземпляра от 
ветеринарен лекар в ОП Зоопарк-СЦ гр. Варна. 
Установено е, че совата е в добро състояние и на 
основание чл. 39, ал. 2, т.1 от ЗБР е пусната на свобода в 
природата. 

8.  10.10.2022 г. Зелен телефон В с. Казашко се усеща силна, неприятна 
миризма от екарисажа в с. Тополи, общ. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна е констатирано 
че на 08.10.2022 г. експлоатацията на инсталацията е 
преустановена за извършване на ремонт на 
водоохлаждаща кула и за профилактика на 
инсталацията. Не е установена неприятна миризма.  



9.  10.10.2022 г. Зелен телефон От комина на „Агрополихим“ АД излиза 
яркооранжев пушек, който пада като пелена. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Касае се за аварийно спиране 
от експлоатация на цех „Азотна киселина“ в 
„Агрополихим“ АД, гр. Девня и последващото и 
пускане. Визуалният ефект в тези случаи е оранжево-
кафяво оцветяване на газовете от Изпускателно 
устройство 1 на инсталацията в цех „Азотна 
киселина“ (ефектът „лисича опашка“). Изпускателното 
устройство е с височина 130 м и следва да осигури 
разсейване на емисиите на азотни оксиди, така че 
концентрациите на този замърсител в приземния 
въздушен слой да са в нормата. 
На 11.10.2022 г. в периода от 12:30 часа до 15:00 часа, 
експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна извършиха 
контролни емисионни измервания на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
изпускащо устройство към цех „Азотна киселина“, 
резултатите са в нормите за допустими емисии.   
На 11.10.2022 г. в периода от 15:30 часа до 17:45 часа, 
експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна извършиха 
пробовземания за контрол качеството на атмосферния 
въздух с апаратура за бързо определяне на замърсители 
„GASMET“ в точка на измерване пред входа на 
Пристанище „Варна-Запад“, гр. Девня в близост до 
„Агрополихим“ АД. При извършените измервания не са 
регистрирани стойности над алармените прагове на 
апаратурата.  
През периода 09.10.2022 г. – 11.10.2022 г. 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. 



10. 1 11.10.2022 г. Зелен телефон Силна задушлива миризма в района на 
пристанище Варна-Запад от азотно-торовия 
завод в гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Касае се за аварийно спиране 
от експлоатация на цех „Азотна киселина“ в 
„Агрополихим“ АД, гр. Девня и последващото и 
пускане. Визуалният ефект в тези случаи е оранжево-
кафяво оцветяване на газовете от Изпускателно 
устройство 1 на инсталацията в цех „Азотна 
киселина“ (ефектът „лисича опашка“). Изпускателното 
устройство е с височина 130 м и следва да осигури 
разсейване на емисиите на азотни оксиди, така че 
концентрациите на този замърсител в приземния 
въздушен слой да са в нормата. 
На 11.10.2022 г. в периода от 12:30 часа до 15:00 часа, 
експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна извършиха 
контролни емисионни измервания на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
изпускащо устройство към цех „Азотна киселина“, 
резултатите са в нормите за допустими емисии.   
На 11.10.2022 г. в периода от 15:30 часа до 17:45 часа, 
експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна извършиха 
пробовземания за контрол качеството на атмосферния 
въздух с апаратура за бързо определяне на замърсители 
„GASMET“ в точка на измерване пред входа на 
Пристанище „Варна-Запад“, гр. Девня в близост до 
„Агрополихим“ АД. При извършените измервания не са 
регистрирани стойности над алармените прагове на 
апаратурата.  
През периода 09.10.2022 г. – 11.10.2022 г. 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. 



11.  11.10.2022 г. Зелен телефон Задушлива миризма от гр. Девня в района на 
пристанище Варна-Запад. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Касае се за аварийно спиране 
от експлоатация на цех „Азотна киселина“ в 
„Агрополихим“ АД, гр. Девня и последващото и 
пускане. Визуалният ефект в тези случаи е оранжево-
кафяво оцветяване на газовете от Изпускателно 
устройство 1 на инсталацията в цех „Азотна 
киселина“ (ефектът „лисича опашка“). Изпускателното 
устройство е с височина 130 м и следва да осигури 
разсейване на емисиите на азотни оксиди, така че 
концентрациите на този замърсител в приземния 
въздушен слой да са в нормата. 
На 11.10.2022 г. в периода от 12:30 часа до 15:00 часа, 
експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна извършиха 
контролни емисионни измервания на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
изпускащо устройство към цех „Азотна киселина“, 
резултатите са в нормите за допустими емисии.   
На 11.10.2022 г. в периода от 15:30 часа до 17:45 часа, 
експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна извършиха 
пробовземания за контрол качеството на атмосферния 
въздух с апаратура за бързо определяне на замърсители 
„GASMET“ в точка на измерване пред входа на 
Пристанище „Варна-Запад“, гр. Девня в близост до 
„Агрополихим“ АД. При извършените измервания не са 
регистрирани стойности над алармените прагове на 
апаратурата.  
През периода 09.10.2022 г. – 11.10.2022 г. 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. 

12.  11.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В двор на къща в гр. Добрич се отглежда 
куче, което лае денонощно и шумът смущава 
живущите в близост до имота. 

ОДБХ Добрич Сигналът е препратен до ОДБХ-Добрич за 
предприемане на действия по компетентност. 



13.  11.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано къмпингуване в залив 
„Болата“, общ. Каварна, към дата 
08.10.2022г. По цялата плажна ивица ясно 
личат следи от автомобилни гуми. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от охраната на 
северните защитени територии на РИОСВ-Варна, по 
време на която не е констатирано разполагане на 
биваци, каравани и друго къмпинг оборудване в района 
на залив „Болата“, землище с. Българево, общ. Каварна, 
обл. Добрич. 

14.  11.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Намерен мъртъв делфин на Крайбрежна 
алея, гр. Варна, между 3-та и 4-та буна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица  
е установен мъртъв екземпляр от разред Китоподобни.  
Уведомена е Община Варна за предприемане на 
действия премахване и обезвреждане на мъртвия 
делфин съгласно Разрешително за ползване на 
изключения от забраните, въведени със ЗБР.   

15.  12.10.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в с. 
Болярци, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура на десен 
крак и не може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 
от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 
настанен за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

16.  12.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно препълнени съдове за битови 
отпадъци на ул. „Ана Феликсова“ и ул. 
„Петър Алипиев“, кв. „Възраждане“, гр. 
Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна, че съдовете за 
битови отпадъци са обслужени и местостоянките са 
почистени. 

17.  12.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Неправомерно заграждане на общински път 
в землището на с. Цонево, общ. Дългопол и 
възпрепятстване на достъпа до съседни 
имоти от техните собственици. 

Община Дългопол, 
О Д 

„Земеделие“ Варна  

Сигналът е препратен до Община Дългопол и ОД 
„Земеделие“ Варна, за предприемане на действия по 
компетентност. 

18.  12.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано къмпингуване в залив 
„Болата“, общ. Каварна, към дата 
08.10.2022г. По цялата плажна ивица ясно 
личат следи от автомобилни гуми. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на 19.10.2022 г. от охраната на 
северните защитени територии на РИОСВ-Варна, по 
време на която не е констатирано разполагане на 
биваци, каравани и друго къмпинг оборудване в района 
на залив „Болата“, землище с. Българево, общ. Каварна, 
обл. Добрич. 

19.  12.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно строителство върху плажната 
ивица в к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна, 
замърсяване с химикали и наднормени 
шумови нива. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 
експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че 
цитираният в сигнала обект не работи предвид 
приключилия летен сезон. По плажната ивица около и в 
близост до бара не е установено наличие на химикали и 
на отпадъци. 



20.  13.10.2022 г. Зелен телефон В с. Здравец, общ. Аврен е силно задимено 
от запалени стърнища по нивите покрай 
пътя, преди селото. 

ОД-Земеделие Сигналът е препратен на Областна дирекция земеделие- 
Варна за предприемане на действия по компетентност.  

21.  14.10.2022 г. Зелен телефон В ромския квартал, около бул. „В. 
Левски“ има задимяване и миризма на 
изгорели въглища. 

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 не е установено задимяване и 
наличие на посочената в сигнала миризма. 

22.  17.10.2022 г. Зелен телефон От началото на м. октомври се изхвърлят 
големи количества автомобилни гуми в 
частен имот в с. Снежина, общ. Провадия, 
като се създава предпоставка за възникване 
на пожар. 

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

23.  17.10.2022 г. Зелен телефон В с. Казашко се усеща тежка, неприятна 
миризма от екарисажа. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна е констатирано 
че от 15.10.2022 г. до 17.10.2022 г. обектът е спрян от 
експлоатацията за профилактика на инсталацията. 
Извършва се измиване на кондензаторите, пълнене на 
инсталацията и подготвка за пускане. Не е установена 
неприятна миризма.  

24.  17.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Цялата местност, в която попада 
забележителност Рояшки скален манастир е 
оградена с електропастири, които 
възпрепятстват свободният достъп до 
обекта. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на 25.10.2022 г. от експерти на 
РИОСВ-Варна на ЗМ „Рояшка скала“, в района около 
скалните ниши, по време на която не са констатирани 
нарушения на забранителните режими от заповедта за 
обявяване на защитената местност. 

25.  17.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърлени строителни отпадъци, стари 
части от автомобили и голямо количество 
пластмасови бутилки до чешмата по 
екопътека „Аксаковска панорама- кв. 
Владиславово“, гр. Варна.  

РИОВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-
Варна. При съшата е констатирано замърсяване с 
чували пълни с неизползвани пластмасови бутилки. 
Предстои изпращане на покана до дружеството 
производител за изясняване на обстоятелствата. 

26.  17.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно разпиляване на отпадъци в района 
на „Червен площад“, гр. Варна, поради 
поставени неподходящи съдове. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна, че са поставени 
нови тротоарни кошчета.  

27.  18.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Необходимост от почистване и укрепване на 
отводнително дере в с. Константиново, общ. 
Варна. 

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



28.  18.10.2022 г. Зелен телефон От 1 седмица денонощно изтичат фекални 
води по уличната мрежа от хотел 
„Магнолия“, к.к. „Чайка“, гр. Варна. На 
плажната ивица пред ресторант „Морски 
дракон“ има скъсана тръба, от която 
непрекъснато тече бистра вода. 

Община Варна и 
„ВиК-Варна“ ООД 

Сигналът е препратен на Община Варна и „ВиК-
Варна“ ООД за предприемане на действия по 
компетентност. 

29.  18.10.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 
на къмпинг „Добруджа“, общ. Шабла, срещу 
ресторант „Лаваца“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица е 
установен мъртъв екземпляр от разред Китоподобни. По 
тялото на делфина не са установени следи от рибарски 
мрежи. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
екземплярът е оставен на мястото където е намерен. 

30.  19.10.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 
в к.к. „Златни пясъци“, на 100 м след хотел 
„Адмирал“. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица  
е установен мъртъв екземпляр от разред Китоподобни.  
Уведомена е Община Варна за предприемане на 
действия премахване и обезвреждане на мъртвия 
делфин съгласно Разрешително за ползване на 
изключения от забраните, въведени със ЗБР.   

31.  20.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно изхвърляне на строителни 
отпадъци в чужд имот в землището на с. 
Тополи, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка от експерти на 
РИОСВ-Варна. 

32.  20.10.2022 г. Зелен телефон Намерена ранена птица от вида Обикновен 
мишелов на АМ „Хемус“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е зашеметена. Не са 
установени фрактури или открити рани. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП 
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

33.  21.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Натрупано голямо количество автомобилни 
гуми в частен двор в с. Снежина, общ. 
Провадия. 

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

34.  21.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Усеща се неприятна миризма на отпадъчни 
води от открит канал, преминаващ до ул. 
„Младежка“ № 35, гр. Варна. Същият е 
затлачен и с отпадъци. 

Община Варна и 
„ВиК-Варна“ ООД 

Сигналът е препратен до Община Варна и „ВиК-
Варна“ ООД за предприемане на действия по 
компетентност.  

35.  21.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно обгазяване от годинии на с. 
Божурово от свинекомплекса в с. 
Козлодуйци, общ. Добричка 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка от експерти на 
РИОСВ-Варна. 



36.  21.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Разрушени граници на трасирани имоти в ПЗ 
Метро, гр. Варна,  от преминаване на тежка 
техника. Създава се предпоставка за 
образувне на нерегламентирани сметища. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка от експерти на 
РИОСВ-Варна. 

37.  21.10.2022 г. Зелен телефон Намерен Черен щъркел със счупена горна 
човка в с. Йовково, общ. Генерал Тошево. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е със счупен клюн и 
не може да се храни самостоятелно. На основание чл. 
39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-
СЦ“ гр. Варна. 

38.  24.10.2022 г. Зелен телефон Между с. Овчарово и с. Паскалево има 
летище, на което системно се изхвърлят 
животински отпадъци. От около 10 дни се 
наблюдава и задимяване. 

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

39.  24.10.2022 г. Зелен телефон В с. Гроздьово, общ. Долни чифлик се 
наблюдава гъст дим, вероятно от пожар, 
който е бил потушен предходния ден. 

Община Долни 
Чифлик 

Сигналът е препратен на Община Долни Чифлик за 
предприемане на действия по компетентност. 

40.  24.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха и черен облак над 
гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна към 
ИАОС-София позиционираха Мобилна автоматична 
станция за контрол на качеството на атмосферния 
въздух до Районен съд, гр. Девня за периода от 
26.10.2022 г. до 31.10.2022 г.  

С писмо вх. № 12-00-9138/04.11.2022 г. в 
РИОСВ-Варна е представен протокол от изпитване № 
04-0973/31.10.2022 г., издаден от РЛ-Варна за 
резултатите от извършените имисионни измервания на 
контролираните замърсители. От регистрираните 
средноденонощни стойности по показател ФПЧ10 няма 
превишения на ПС за СДН. Съдържанието в 
атмосферния въздух на останалите контролирани 
замърсители е значително под допустимите норми.  

По резултатите от АИС „Изворите”, гр. Девня 
за периода 24.10.2022 г. – 31.10.2022 г. се констатира, че 
на 26.10.2022 г. има регистрирана една 
средноденонощна концентрация на ФПЧ10, която 
превишава пределната стойност на средноденонощна 
норма (ПС за СДН). При норма 50 μg/m3  е отчетена 57,7 
μg/m3. 
 



41.  24.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърлено голямо количество битови и 
биоразградими отпадъци непосредствено до 
рибната борса на Колхозен пазар, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 
от страна на РИОСВ-Варна. 

42.  24.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано незаконно сметище между 
селата Ново Оряхово и Шкорпиловци, близо 
до местност „Камчийски пясъци“, най- 
вероятно от къмпингуващи в района. 

Община Долни 
чифлик 

 

Сигналът е препратен на Община Долни чифлик за 
предприемане на действия по компетентност.  

43.  25.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на водите на р. Камчия с 
отпадъци, в резултат на затлачването й с 
клони и листа. 

Община Долни 
чифлик и БДЧР 

Сигналът е препратен на Община Долни чифлик и 
БДЧР за предприемане на действия по компетентност. 
От БДЧР е дадено предписание на “Напоителни 
системи“ ЕАД – клон Черно море да извърши 
допочистване на коритото на р. Камчия 

44.  25.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изтичане на фекални води от водосточна 
тръба към жилищна кооперация на ул. „М. 
Кусвич“ 2, гр. Добрич. 

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

45.  26.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърлено голямо количество битови и 
биоразградими отпадъци непосредствено до 
рибната борса на Колхозен пазар, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 
от страна на РИОСВ-Варна. 

46.  26.10.2022 г. Зелен телефон Намерен изтощен екземпляр от вида Ням 
лебед в района на влажна зона (блато) близо 
до гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е изтощена. Не са 
установени фрактури или открити рани. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП 
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

47.  27.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха в района на Дом на 
слепите, ул. „Петко Стайнов“ гр. Варна, от 
комин към шивашки цех. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 
експерти на РИОСВ–Варна в цитирания район, при 
която не се установи наличие на гъст черен дим, описан 
в сигнала, както и дейности и източници на замърсяване 
на атмосферния въздух от шивашки цех.  

48.  27.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Неправомерно премахване на дърво от 
междублоковото пространство зад БМФ-
Варна. 

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

49.  27.10.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел в кв. „Аспарухово“ на ул. 
„Розова долина“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената от 
експерти на РИОСВ-Варна, проверка на място не е 
установен екзепляр от вида Бял щъркел. По данни на 
сигналоподателя птицата е отлетяла.  



50.  27.10.2022 г. Зелен телефон Непоносима миризма на фекалии от 
нерегламентирано изпомпване на ями към 
обор за отглеждане на крави в с. Изворско, 
общ. Аксаково. 

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

51.  28.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на атмосферния въздух в гр. 
Девня. 

 Във връзка спостъпил сигнал на 26.10.2022 г. 
експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна към ИАОС-
София позиционираха Мобилна автоматична станция за 
контрол на качеството на атмосферния въздух до 
Районен съд, гр. Девня за периода от 26.10.2022 г. до 
31.10.2022 г.  

С писмо вх. № 12-00-9138/04.11.2022 г. в 
РИОСВ-Варна е представен протокол от изпитване № 
04-0973/31.10.2022 г., издаден от РЛ-Варна за 
резултатите от извършените имисионни измервания на 
контролираните замърсители. От регистрираните 
средноденонощни стойности по показател ФПЧ10 няма 
превишения на ПС за СДН. Съдържанието в 
атмосферния въздух на останалите контролирани 
замърсители е значително под допустимите норми.  

По резултатите от АИС „Изворите”, гр. Девня 
за периода 24.10.2022 г. – 31.10.2022 г. се констатира, че 
на 26.10.2022 г. има регистрирана една 
средноденонощна концентрация на ФПЧ10, която 
превишава пределната стойност на средноденонощна 
норма (ПС за СДН). При норма 50 μg/m3  е отчетена 57,7 
μg/m3. 
 

52.  31.10.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел, който не може да лети в 
кв. „Аспарухово“, ул. „Искър“ 39. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е изтощена. Не са 
установени фрактури или открити рани. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП 
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

53.  31.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Забелязано тяло на диво животно до спрян 
автомобил на пътното платно между с. 
Китка и с. Равна гора , общ. Аврен. 

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



54.  31.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище от 
строителни отпадъцъ преди с. Тюленов, 
общ. Шабла, вдясно от пътя, от страната на 
морето. 

Община Шабла Сигналът е препратен на Община Шабла за 
предприемане на действия по компетентност 

55.  31.10.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърлени пластмасови части от 
автамобили, встрани от пътното платно, 
преди с. Бенковски, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка от експерти на 
РИОСВ-Варна. 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР:  

            Инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 
    

 
 

 
 


