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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 ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА 

№ по 

ред 
Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1.  02.02.2023 г. Зелен телефон Намерен мъртъв екземпляр от вида 

Бял ангъч в района на „Шабленска 

тузла“. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената 

проверка на място не е намерен мъртъв 

екземпляр от защитен вид, включен в 

Приложение № 3 на Закона за биологичното 

разнообразие. 

2.  03.02.2023 г. Зелен телефон Намерена Горска ушата сова с 

фрактура на дясното крило в гр. 

Добрич. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е била с 

фрактура на дясно крило. Още същия ден е 

транспортирана до спасителен център в ОП 

„ЦЗПЖ-Добрич“, но въпреки положените 

грижи екземплярът е умрял.   

 

3.  06.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Високи нива на шум в затворен 

комплекс на бул. „Вл. Варненчик“ № 

267, гр. Варна, които смущават 

живущите в комплекса и искане за 

проверка на ползването на 

минералната вода. 

Община 

Варна, РЗИ-

Варна, БДЧР 

За сигнала са уведомени компетентните органи, 

изпратен е отговор до Министерство на 

здравеопазването. 

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


4.  07.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Сигнално писмо във връзка с нужда 

от укрепване на щъркелови гнезда в 

с. Долище, общ. Аксаково. 

РИОСВ-

Варна 

Във връзка с издадено от МОСВ разрешително 

за ползване на изключения от забраните 

въведени в Закона за биологичното 

разнообразие, сигналът е препратен до „ЕРП-

Север“ ЕАД, за предприемане на действия по 

укрепване на гнездовите местообитания. 

5.  09.02.2023 г. Зелен телефон Тече бяла вода и пяна в дере по 

протежението на ул. „Мир“, гр. 

Варна. 

Община 

Варна 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Организирана е 

съвместна проверка с Община Варна, БДЧР и 

„В и К Варна“ ООД. Установено е, че в 

дъждовният колектор, преминаващ по ул. 

„Мир“, гр. Варна има нерегламентирано 

включване на отпадъчни води от нов обект, 

стопанисван от „Фреш Ап Козметикс“ ЕООД, 

разположен на територията на „нов 

хлебозавод“. Дадено е предписание на 

дружеството в срок до 16.03.2023 г. да 

преустанови изпускането на производствени 

отпадъчни води в дъждовната канализация на 

гр. Варна. 

6.  10.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

На ул. „Райко Даскалов“, гр. Варна 

има изграден бетонов възел, без 

почистваща система и при измиване 

на камионите всичко попада в 

битовата канализация, която 

системно се запушва. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна, за 

предприемане на действия по компетентност. 

7.  13.02.2023 г. Зелен телефон Разпръсната амониева селитра в 

нивите на 1,5 км от с. Попович, общ. 

Бяла, посока с. Дюлино. В близост 

има натровени селскостопански 

животни. 

РИОСВ-

Варна 

ОДБХ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

проверка на място, при която не е установено 

замърсяване на почвата. Сигналът е препратен 

до ОДБХ-Варна за предприемане на действия 

по компетентност. 



8.  14.02.2023 г Зелен телефон В зоопарка в гр. Добрич е настанена 

Ушата сова, блъсната на пътя 

Добрич- Паскалево. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида 

Горска ушата сова. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП 

„ЦЗПЖ-Добрич“. 

 

9. 1 14.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Нерегламентирано изхвърляне на 

битови отпадъци през терасите от 

живущи в жилищна кооперация на 

ул. „Христо Ботев“ № 18. 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна, за 

предприемане на действия по компетентност. 

10.  14.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Извършва се сеч на дърво на ул. 

„Капитан Андреев“ №2, гр. Добрич. 

Община град 

Добрич 

Сигналът е препратен на кмета на Община град 

Добрич, за предприемане на действия по 

компетентност. 

11.  14.02.2023 г. Зелен телефон Замърсяване на водите в дере по 

протежението на ул. „Мир“, гр. 

Варна, от изхвърляне на отпадъчни 

води от обект, разположен на 

територията на хлебозавода, в 

дъждовния колектор. 

Община 

Варна 

РИОСВ-

Варна 

БДЧР 

Сигналът е основателен. Организирана е 

съвместна проверка с община Варна, БДЧР и 

„В и К Варна“ ООД. Установено е, че в 

дъждовният колектор, преминаващ по ул. 

„Мир“, гр. Варна има нерегламентирано 

включване на отпадъчни води от нов обект, 

стопанисван от „Фреш Ап Козметикс“ ЕООД, 

разположен на територията на „нов 

хлебозавод“. Дадено е предписание на 

дружеството в срок до 16.03.2023 г. да 

преустанови изпускането на производствени 

отпадъчни води в дъждовната канализация на 

гр. Варна. 

12.  16.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Замърсяване на морската вода в 

района на „Морска гара-Варна“ с 

прахообразна субстанция с розово-

червеникав цвят, наподобяваща 

следи от бластиране. 

РИОСВ-

Варна 

Извършена проверка на обекти, вероятни 

източници на замърсяване, не се констатира 

замърсяване на морските води.  



13.  17.02.2023 г. Зелен телефон Замърсяване на Девненска река с 

вещество с мазна консистенция, 

което се наблюдава по повърхността 

на водата. Замърсяването се 

набюдава от канал „Одесос“. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Организирана е 

съвместна проверка с БДЧР, при която в 

участъка на р. Девненска, преминаваща под 

„Полимери“ АД е установено наличие на 

замърсяване. Взети са водни проби и се очакват 

резултатите. 

14.  17.02.2023 г. Зелен телефон Намерен гарван с ранено крило в с. 

Разделна. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура 

на лаво 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“. 

 

15.  20.02.2023 г. Зелен телефон В канала да Технически университет-

Варна, по протежението на ул. 

„Мадара“, текат червени води, най-

вероятно от химическо замърсяване. 

Община 

Варна 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Организирана е 

съвместна проверка с община Варна и БДЧР, 

при която е установено нарушена проводимост 

на битов-колектор, преминаващ 

непосредствено по МБАЛ Св. Марина, в 

резултат на което отпадъчни води преливат в 

дъждовната канализация, заустена в дерето, 

преминаващо през ТУ-Варна. Извършена е 

профилактика и почистване на битовия 

колектор и замърсяването е преустановено. 

16.  20.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

По пътя до екопътеката над кв. 

„Виница“, гр. Варна, има изхвърлени 

автомобилни гуми и чували. 

РИОСВ-

Варна 

Предстои извършване на проверка от експерти 

на РИОСВ - Варна. 



17.  20.02.2023 г. Зелен телефон Силна, непоносима миризма на 

фекалии в с. Дъбовик, общ. Генерал 

Тошево, от свинекомплекса. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка 

от експерти на РИОСВ-Варна, представители 

на кметство Дъбовик, представители на 

оператора, както и обход на селото, при коѝто е 

констатирано наличие на миризма, характерна 

за дейността свинекомплекса и 

компрометирани подвижни покрития на две от 

торохранилищата пред фермите. От страна на 

РИОСВ-Варна са предприети  

административно-наказателни действия. 

18.  22.02.2023 г. Зелен телефон Гори сметище в с. Гурково, общ. 

Балчик. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна и 

представител на кметството в с. Гурково. 

Констатирано е наличие на изгорели треви и 

храсти в имот-пасище, не са установени следи 

от изгорели отпадъци или отпадъци в района на 

пожара.  

19.  23.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

От новопостроена сграда на ул. 

"Христо Самсаров" № 31-37 има 

монтирани няколко външни тела на 

климатици, които издават силен шум 

при работа и съответно смущават 

живущите през вечерните часове. 

РЗИ-Варна 

Община 

Варна 

Сигналът е препратен на РЗИ-Варна и Община 

Варна за предприемане на действия по 

компетентност.  

20.  23.02.2023 г Зелен телефон Образувани незаконни сметища на 

всички отбивки по пътя между гр. 

Дългопол и гр. Провадия. 

РИОСВ-

Варна 

Предстои извършване на проверка от експерти 

на РИОСВ - Варна. 

21.  24.02.2023 г. Зелен телефон От няколко дни, в следобедните 

часове, се усеща миризма на 

разтопена пластмаса в района на ДГ 

„Детско градче“ №24, гр. Варна. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, не се 

констатира описаната в сигнала миризма. 



22.  24.02.2023 г. Зелен телефон Изхвърлени големи количества 

отпадъци в резерват „Балтата“, в 

източната част на гората. 

Община 

Балчик 

Сигналът е препратен на Община Балчик, за 

предприемане на действия по компетентност. 

23.  24.02.2023 г. Зелен телефон Лавандулова рафинерия в началото 

на с. Преспа от 20 дни гори отпадъци 

от лавандула. 

РИОСВ-

Варна 

Община 

Балчик 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка 

от експерти на РИОСВ-Варна и представител 

на Община Балчик, при която е установено, че 

на територията на имот, източно от входа на 

стопански двор в с. Преспа тлеят и частично 

горят растителни остатъци от изваряване на 

етерично-маслени култури. Уведомена е 

РДПБЗН-Балчик. При проверката не са 

установени адрес и собственик на имота. 

Предстои изясняване на факти и обстоятелства. 

24.  27.02.2023 г. Сигнално 

писмо по 

електронна 

поща 

Образувани над 20 

нерегламентирани сметища на 

територията на община Вълчидол. 

РИОСВ-

Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка 

от експерти на РИОСВ-Варна, при която са 

констатирани нерегламентирани замърсявания. 

Дадени са предписания за почистване на 

замърсените с отпадъци терени с текущ срок на 

изпълнение.  

25.  28.02.2023 г Зелен телефон Образува се незаконно сметище в 

землището на с. Китка, общ. Аврен, в 

нивите след кариерата. Системно се 

изхвърлят отпадъци с камиони, след 

което се заравят с багери. 

РИОСВ-

Варна 

Предстои извършване на проверка от експерти 

на РИОСВ - Варна. 

                                                                                                        

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР:  

                                                                                                                                        ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 

                                                                                                                                                                Директор на РИОСВ 
 



 

    

 

 

 

 


