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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 ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА 

№ по 

ред 
Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1.  03.01.2023 г. Зелен телефон Пожар около Шабленско езеро, 

посока къмпинга. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. На територията на ЗМ 

„Шабленско езеро“ са възникнали три пожара, 

от които са засегнати сухи тревни съобщества и 

тръстикова растителност, на обща площ около 

48 дка. Не са установени засегнати и бедстващи 

животински видове. За случаите е уведомена 

Районната прокуратура. 

2.  03.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Група младежи навлизат с моторни 

превозни средства- АТВ, мотопед и 

джет в границите на Резерват 

„Камчия“. 

РИОСВ-

Варна 

Представен е снимков и видео материал от 

сигналоподавателя, от които е видно, че на 

плажната ивица, от северната страна на устието 

на река „Камчия“, КК „Камчия“, землище с. 

Близнаци, общ. Аврен, са паркирани 

неправомерно моторни превозни средства – 

АТВ, мотопед и джет. За случая е уведомена  

Районната прокуратура. 

 

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


3.  03.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

В град Варна се носят миризми от гр. 

Девня. 

РИОСВ-Варна 

 
Във връзка с полученият сигнал са 

изискани данни за периода от 01.01.2023 г. до 

05.01.2023 г. от автоматичните системи (АС) за 

СНИ на „Девня Цимент“ АД, 

„Агрополихим“ АД и „Солвей Соди“ АД.   С 

писма вх. № С-3(А5)/11.01.2023 г. на „Девня 

Цимент“ АД, № С-3(А6)/13.01.2023 г. на 

„Солвей Соди“ АД и № С-3(А4)/10.01.2023 г. 

на „Агрополихим“ АД в РИОСВ-Варна са 

представени от автоматичните системи (АС) за 

СНИ, от които е видно, че няма превишения на 

пределно допустимите концентрации по 

контролираните замърсители и сме уведомени, 

че за разглеждания период няма възникнали 

аварийни ситуации или нарушения в 

нормалния технологичен режим на 

инсталациите на трите дружества. 

            Извършена е проверка на данните за 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) от 

АИС „Изворите“, гр. Девня - пункт от 

Националната система за мониторинг на 

околната среда, поддържана от ИАОС, 

регистрираща данни за концентрациите на 

основните показатели, характеризиращи КАВ в 

реално време е установено, че за 

горецитирания период не са регистрирани 

превишения на алармените прагове на 

конролираните замърсители. 

4.  03.01.2023 г. Зелен телефон Бял цвят и пяна на водата, която тече 

в дере по протежение на ул. „Мир“, 

кв. „Левски“, гр. Варна, от 

кръстовището с ул. „Студентска“. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 



5.  06.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Незаконна автоморга в гр. Девня,  в 

която се съхраняват над 30 бр. 

излезли от употреба автомобили. 

РИОСВ-Варна 

 
Сигналът е онсователен. Извършена е проверка 

от експерти на РИОСВ-Варна, при която е 

установенo,  че се извършват дейности с 

отпадъци без разрешителен документ. За 

установеното нарушение е съставен АУАН. 

6.  09.01.2023 г. Зелен телефон Голямо кафяво петно във водата, до 

новото яхтено пристанище, м-т 

„Карантината“, гр. Варна. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

проверка на място, при която не е установено 

наличие на замърсяване. 

7.  09.01.2023 г. Зелен телефон Силна миризма на ацетон около бл. 

№ 194, кв. „Чайка“, гр. Варна. 

РИОСВ-

Варна 

 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-

Варна, при която не е установена миризма на 

ацетон. 

8.  13.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Нерегламентирано изхвърляне на 

изкопна пръст и увреждане на ул. 

"Ламбо Пасков" в квартал "Виница ", 

гр. Варна. 

РИОСВ-

Варна 

Община 

Варна 

Сигналът е онсователен. Извършена е проверка 

от експерти на РИОСВ-Варна, при която е 

установенo нерегламентирано замърсяване. 

Сигналът е препратен по компететност до 

община Варна. 

9. 1 16.01.2023 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Обикновен 

мишелов със счупено дясно крило, 

на пътя за гр. Варна. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура 

на дясно 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“. 

 

10.  16.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано 

сметище от битови и строителни 

отпадъци между селата Ново 

Оряхово и Шкорпиловци, общ. 

Долни чифлик.  

РИОСВ-

Варна 

Ощина. Долни 

чифлик 

Предстои извършване на проверка от експерти 

на РИОСВ - Варна. 



11.  16.01.2023 г. Зелен телефон В зоопарк-Добрич е приет екземпляр 

от вида Обикновен мишелов в 

безпомощно състояние. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е с некроза на 

крилата и десния крак. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП 

„ЦЗПЖ-Добрич“. 

 

12.  16.01.2023 г. Зелен телефон В зоопарк-Добрич е приет екземпляр 

от вида Обикновен мишелов с травма 

на десен крак. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е с травма на 

крака, храни се самостоятелно, но отказва да 

лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 

за биологичното разнообразие екземплярът е 

настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ-Добрич“. 

 



13.  17.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Издадено разрешение за изработване 

на ПУП и извършване на 

строителство в местност 

„Карантината“, гр. Варна, под пътя за 

квартал „Галата“. 

 Във връзка с подадено уведомление за проект 

за Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-58 „за 

жил. строителство, общ. обслужване и 

търговия“,от РИОСВ-Варна е издадено 

РЕШЕНИЕ  за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка /ЕО/, с 

характер „да не се извършва ЕО“. 

Територията, предмет на решението, не 

попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. 

Същата попада частично в границите на 

защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици 

BG0002060 „Галата”. Предвижданията на ПУП, 

предмет на горепосоченото решение, не са в 

противоречие и са допустими спрямо режимите 

на защитената зона. 

Частта от територията, предмет на 

плана, която попада в границите на ЗЗ, 

представлява 0,02 % от площта на зоната. 

Предвид, че част от същата територия се 

предвижда да бъде отредена за озеленяване, 

максималната площ от зоната, която може да 

бъде застроена е не повече от 0,01 % от площта 

на ЗЗ. 

14.  17.01.2023 г. Зелен телефон Системно от Шокъровия канал 

попадат различни отпадъци в 

морето- дрехи, хигиенни материали, 

опаковки и др. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. С 

писмо общината е уведомила РИОСВ-Варна за  

предприетите мерки и действия. 



15.  19.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин  в с. 

Кранево, общ. Балчик, близо до 

заведение „Фърст лайн“. 

РИОСВ-

Варна, 

Община 

Балчик 

Сигналът е основателен. При извършената от 

служители на Община Балчик проверка е 

установен мъртъв делфин, без следи от 

рибарски мрежи по тялото. Във връзка с 

издадено разрешително по реда на Наредба № 

8 от Община Балчик са предприети действия по 

премахване и обезвреждане на мъртвото 

китоподобно. 

16.  20.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

В кв. „Владислав Варненчик“, гр. 

Варна, системно се извършва 

незаконно депониране на отпадъци, 

съдържащи бутилки от моторно 

масло, гуми, стари резервоари и др. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

17.  23.01.2023 г. Зелен телефон Щъркел увит с ленти около главата и 

тялото от 4 дни стои на покрива на 

бл. № 203 в кв. „Чайка“, гр. Варна. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената 

проверка на покрива на блока е установена 

керамична фигура на щъркел, със завързани 

ленти по нея, поставена от живущите в блока. 

 

18.  23.01.2023 г. Зелен телефон Лебед в безпомощно състояние на 

паркинга на „Морска гара“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида Ням 

лебед. При извършената проверки не са 

установени открити рани или фрактури, но 

птицата е изтощена и отказва 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“. 

 



19.  23.01.2023 г. Зелен телефон Изгаряне на гуми от автосалони на 

бул. „Цар Освободител“, гр. Варна. 

Има задимяване и неприятна 

миризма. 

РИОСВ-

Варна 

Извършена е проверка в района от експерти на 

РИОСВ-Варна, при която не е установено 

изгаряне на гуми и задимяване на района. На 

един обект е дадено е предписание, да не се 

допуска изгаряне на отпадъци в печка на 

твърдо гориво. 

20.  24.01.2023 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Обикновен 

мишелов със счупено крило, с. 

Генерал Киселово, общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура 

на дясно крило и с голяма открита рана под 

крилото. При транспортиране на екзупляра към 

спасителния център птицата е умряла.  

21.  24.01.2023 г. Зелен телефон Намерена граблива птица, която не 

може да лети, в стопанския двор в гр. 

Дългопол. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Екземплярът е от 

вида Горска ушата сова. Птицата е била 

зашеметена, но по време на проверката е 

установено, че няма открити рани или 

фрактури и е много активна. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 1 от ЗБР птицата е пусната на 

свобода в природата, на мястото където е 

намерена. 

22.  25.01.2023 г Зелен телефон В устието на р. Камчия са забелязани 

два варела на повърхността на 

водата, оцветени в жълто и червено. 

Община Аврен Сигналът е основателен. Извършена е 

съвместна проверка с представител на 

Дирекция Морска администрация, при която е 

установено наличие на два броя метални 

варели, находящи се на около 100-150 м 

северно от устието на река Камчия, на пясъка 

от плажната ивица, в непосредствена близост 

до водата. Сигналът е препратен на Община 

Аврен за предприемане на действия по 

компетентност.  

23.  26.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Складови помещения в жилищна 

кооперация на ул. „Момина сълза“ , 

гр. Варна, системно се пълнят с 

фекални води. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност 



24.  26.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Изливане на бетон на плажната 

ивица в гр. Бяла. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Сигналоподавателят е 

уведомен, за извършваните проверки по случая 

в предходен период и резултатите от тях. 

25.  26.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Нереглментирано изхвърляне на 

отпадъци в борова гора между кв. 

„Виница“ и местност „Добрева 

чешма“, гр. Варна. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

26.  27.01.2023 г. Зелен телефон Гори нерегламентирано сметище на 

ул. Девня, гр. Варна, посока с. 

Езерово, срещу бетоновия възел на 

„Планекс“. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка 

от експерти на РИОСВ-Варна, при която са 

констатирани следи от изгаряне на посочения в 

сигнала терен. Дадено е предписание на кмета 

на община Варна за предприемане мерки по 

почистване на терена. 

27.  30.01.2023 г . Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Застрояване на площада до кукления 

театър в град Варна, ПИ 

10135.1507.467 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

28.  31.01.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Опасна строителна площадка, от 

която падат дъски и палети,  на ул. 

„Рали Мавридов“ №24, гр. Варна. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност 

                                                                                                        

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР:  

                                                                                                                                        инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

                                                                                                                                                                        Директор дирекция ПД 

 

                                                                                                                                                                За Директор на РИОСВ 
                                                                                                                                                                                                                     Съгласно Заповед № 30/15.02.2023 г. 

                                                                                                                                                                                                                    на директора на РИОСВ-Варна 


