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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

Министерство на околната среда и водите              
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

№ по 

ред 
Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1.  02.11.2022 г. Зелен телефон Извършване на нерегламентиран 

риболов от група хора в ЗМ „Ятата“. В 

района е забелязан и джип. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. При 

извършената проверка на терен не са 

установени рибари във вътрешните 

водоеми на защитената зона. 

2.  03.11.2022 г. Зелен телефон Навлизане с плавателен съд в 

Дуранкулашко езеро, рязане на дървета 

и унищожаване на колония от 

корморани. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена 

проверка на място е установено, че на 

брега на „Малкия остров“, находящ се в 

Дуранкулашко езеро, има паркирана лодка, 

с извънборден двигател. На острова са 

установени две лица, които почистват 

терена около сградата /с идентификатор 

24102.37.135.1 по КККР на с. Дуранкулак, 

общ. Шабла/, от листа и паднали клони на 

дървета. По време на проверката не са 

установени отрязани дървета, включително 

и запален огън. На собственика на сградата 

е разрешено по реда на Закона за 

защитените територии, преминаване с 

лодка през територията на защитената 

местност. 

http://www.riosv-varna.bg/


3.  03.11.2022 г.  Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище 

на задния вход на кооперация на ул. 

„Битоля“ 14, зад Окръжна болница, гр. 

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. 

4.  04.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Замърсяване на околната среда в 

подножието на паметника в района на 

сп. „Почивка“, гр. 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. 

5.  04.11.2022 г. Зелен телефон Фирма за мебели в гр. Добрич, ул. „6-ти 

септември“, гори отпадъци в пещ и от 

комина излиза дим с остра, задушлива 

миризма. 

РИОСВ-

Варна 

 

Във връзка с получения сигнал е 

извършена проверка в присъствието на 

сигналоподателя, при която се установи че 

обектът е с ограничен достъп и телефоните 

за контакт не отговарят. Не се наблюдава 

посочения в сигнала дим от комина на 

обекта. 

6.  04.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Изтичане на битово-фекални води от 

съседен имот в имота на 

сигналоподателя, местност „Молла“, кв. 

„Виница“, гр. Варна. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна, за 

предприемане на действия по 

компетентност. С писмо Община Варна 

уведомява РИОСВ-Варна, че сигналът е 

препратен на кмета на район „Приморски“, 

по компетентност. С писмо кмета на район 

“Приморски“, ни уведомява, че няма 

налични условия за предприемане на 

действия , съгласно чл. 223 от ЗУТ. С 

писмо РДНСК Варна, препраща сигнала за 

предприемане на действия по 

компетентност до Община Варна, РЗИ-

Варна и РИОСВ-Варна.  



7.  07.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Използване на повърхностен воден 

обект, формиран от "Девненски 

извори", през комплекс "Вълшебен 

извор" без издадено разрешително, 

съгласно изискванията на Закона за 

водите. 

РИОСВ-

Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

съвместна проверка с представители на 

Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ и Институт по рибни ресурси – 

Варна. При направения обход на обекта е 

установено, че във водите, които текат до 

ресторант „Вълшебен извор“, с 

декоративна цел се отглеждат 10 бр. 

хибридни есетри и над 50 бр. шарани. При 

извършения оглед на есетровите риби е 

установено, че екземплярите не са от 

видове включени в Приложение № 3 и 

Приложение № 4 на Закона за 

биологичното разнообразие. Установено е, 

че са предприети  необходимите действия 

по обезопасяване, за да не попаднат във 

водите на преминаващата в близост до 

обекта река Девненска хибридни есетри. 

8.  07.11.2022 г. Зелен телефон Неприятна миризма от септична яма в 

частен имот в с. Константиново, общ. 

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 констатации и предприети мерки. 

9.  07.11.2022 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище 

пред гробищния парк в 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. 

10. 1 07.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Изсечени големи количества дървесна и 

храстовидна растителност в защитена 

местност „Ботаническа градина“, гр. 

Балчик. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена 

проверка на място не е установено 

нарушение на режимите на ЗМ 

„Ботаническа градина-Балчик“. 



11.  08.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Отсечена липа в с.Одърци, община 

Добричка. 

Община 

Добричка 

Сигналът е препратен на Община 

Добричка, за предприемане на действия по 

компетентност. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация 

за констатации и предприети мерки. 

 

12.  08.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Изразяване на несъгласие от жителите 

на с. Славеево, обл. Добрич, относно 

изграждането на склад за временно 

съхранение на селскостопанска 

продукция и техника в границите на 

селото. 

Община 

Добричка 

РЗИ-Добрич 

Сигналът е препратен до Община Добричка 

и РЗИ-Добрич, за предприемане на 

действия по компетентност. С писмо РЗИ-

Добрич е уведомило РИОСВ за 

предприетите дейности 

13.  11.11.2022 г. Зелен телефон На „Офицерски плаж“, гр. Варна, от 3 

дни изтичат фекални води в морето, от 

Шокъров канал. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен до Община Варна, за 

предприемане на действия по 

компетентност. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация 

за констатации и предприети мерки. 

14.  11.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Шум от бластиране на корабите, 

изкуствена мъгла и силна миризма на 

газьол в района на Морска гара в гр. 

Варна. 

РИОСВ-

Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Във връзка с 

получения сигнал е извършенапроверка, 

при която не се установи наличие на 

миризма, описана в сигнала, дейности и 

промишлени източници на замърсяване на 

атмосферния въздух. 

15.  11.11.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел в безпомощно 

състояние в с. Подслон, общ. Добричка. 

РИОСВ-

Варна 

 

Сигналът е основателен. Лявото крило на 

птицата леко виси и не се прибира добре 

към тялото. Направени са многократни 

опити да бъде хванат щъркела, но птицата 

прелита на кратки разстояния по покривите 

на къщите или по стълбовете за улично 

осветление в селото. На основание чл. 39, 

ал. 2, т. 4 от ЗБР птицата е оставена на 

мястото където е намерена. 



16.  11.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Сигнал за строителство на обор, 

отглеждане на животни и сеч на гора в 

района на с.Звездица, община Варна. 

ОДБХ-Варна 

 

Сигналът е препратен до ОДБХ-Варна, за 

предприемане на действия по 

компетентност. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация 

за констатации и предприети мерки. 

 

17.  14.11.2022 г. Зелен телефон Миризма на амоняк в гр. Девня, в 

района на „Кристера“, от 

„Агрополихим“ АД. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. От дружеството 

е изискана извънредна справка от 

автоматичните системи за собствени 

непрекъснати измервания. Видно от нея 

няма превишение на нормите за допустими 

емисии на вредни вещества от изпускащите 

устройства на „Агрополихим“ АД. На 

територията на производствената площадка 

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. 

 

18.  15.11.2022 г. Зелен телефон В местност „Свети Никола“, гр. Варна, 

преминава дере, в което са включени 

голямо количество отпадъчни води, 

които текат и по уличната мрежа. 

Усеща се неприятна миризма и се 

образуват локви. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен до Община Варна, за 

предприемане на действия по 

компетентност. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация 

за констатации и предприети мерки. 



19.  17.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Водата в канала в кв. „Левски“, гр. 

Варна, преминаващ успоредно на ЦДГ 

„Гълъбче“, е оцветена в червено. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

незабавна проверка на място  от експерти 

на РИОСВ-Варна, при която не е 

установено наличие на замърсяване. 

20.  18.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Неправилно маркиране на границите на 

неловната зона  в защитени зони 

„Дуранкулашко езеро“ и „Шабленски 

езерен комплекс“. 

Риосв-Варна Сигналът е неоснователен. Маркировка та 

в двете защитени зони ще се извърши през 

месец декември. 

21.  21.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Безконтролно изливане на отпадни води 

в имот, находящ се в местност „Баба 

Алино“, с.о. „Ален мак“, гр. Варна, от 

съседна кооперация. 

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 констатации и предприети мерки. 

 

22.  21.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Нерегламентирано отглеждане на крави, 

прасета и коне в кв. Аспарухово, близо 

до военното поделение. По уличната 

мрежа има фекалии от животните, което 

създава предпоставка за 

разпространение на зарази. Усеща се 

неприятна миризма. 

Община 

Варна, 

ОДБХ 

Сигналът е препратен на Община Варна и 

ОДБХ-Варна за предприемане на действия 

по компетентност. Към настоящият момент 

в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети 

мерки. 

23.  21.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

От няколко дни, сутрин,  въздуха в гр. 

Варна мирише на химикали. 

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 констатации и предприети мерки. 

 



24.  22.11.2022 г. Зелен телефон Намерен зашеметен Мишелов в гр. 

Добрич. Птицата е без видими 

фрактури. 

РИОСВ-

Варна 

 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида 

Обикновен мишелов. Екземплярът е с 

парализа 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 „ЦЗПЖ-Добрич“. 

 

25.  23.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано сметище 

от отпадъци от производство на 

консерви на ул. „Велико Ангелов“, гр. 

Генерал Тошево. 

РИОСВ-

Варна 

 

Предстои извършване на проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна. 

26.  23.11.2022 г. Зелен телефон Намерен Зелен кълвач в гр. Бяла, който 

не може да лети или върви. 

РИОСВ-

Варна 

 

Сигналът е основателен. Птицата е 

транспортирана до ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. 

Варна, но въпреки проведеното лечение е 

умряла. На основание чл. 39, ал. 2, т.  от 

Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е предоставен на 

Природонаучен музей – Варна, за 

попълване на колекцията.  

 



27.  23.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Извършване на нерегламентирани 

строително-монтажни дейности върху 

стария бетонов пристан до р. Камчия. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена 

проверка на място е установено, че 

бетонната площадка на пристана, находящ 

се пред бистро „Камчийска среща“, КК 

„Камчия“ е залята с вода, в резултат на 

повишеното ниво на река Камчия. В края, 

по цялото протежение на бетоновия 

пристан има обособена метална ивица, 

върху която е захванат метален парапет с 

височина около 1 м. Металната ивица е с 

ширина около 1.5 м. Реализацията на 

гореописания обект, е съгласувана с 

РИОСВ-Варна, по екологичното 

законодателство. Не е установено 

нарушение по режимите на ЗМ „Лонгоза“, 

включително и на поставените условия в 

крайния административен акт.   

 

28.  24.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Водата в канала в кв. „Левски“, гр. 

Варна, преминаващ успоредно на ЦДГ 

„Гълъбче“, е оцветена в червено. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

незабавна проверка на място, при която не 

е установено наличие на замърсяване. 

29.  24.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Силен шум и запрашаване на въздуха в 

кв. „Виница“, гр. Варна, от извършване 

на строителни дейности 

Община 

Варна, 

РЗИ-Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по 

компетентност. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация 

за констатации и предприети мерки. 

 



30.  25.11.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната 

ивица в гр. Балчик, до хотел „Мария 

Палас“. 

РИОСВ-

Варна 

Община 

Балчик 

Сигналът е основателен. Във връзка с 

издадено на Община Балчик Разрешително 

за ползване на изключения от забраните, 

въведени със ЗБР, сигналът е препратен по 

компетентност.  От Община Балчик е 

предоставена информация, че са 

предприети  действия по премахване и 

обезвреждане на мъртвия делфин.  

 

31.  25.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Наличие на миризма и замърсяване на 

въздуха рано сутрин в гр. Варна. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по 

компетентност. С писмо общината е 

уведомила сигналоподателят и РИОСВ-

Варна, че не е констатирано замърсяване. 

 

32.  28.11.2022 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Неправилно маркиране на границите на 

неловната зона  в защитени зони 

„Дуранкулашко езеро“ и „Шабленски 

езерен комплекс“. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Маркировка та 

в двете защитени зони ще се извърши през 

месец декември.  

33.  30.11.2022 г. Зелен телефон Изхвърлят се строителни отпадъци и 

найлони с бял бус, в района на 

гробищния парк в с. Тополи, общ. 

Варна. 

Община 

Аксаково 

Сигналът е препратен на Община Аксаково 

за предприемане на действия по 

компетентност.  Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация 

за констатации и предприети мерки. 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР:  

            Инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

    


