
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 АВГУСТ 2017 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1 02.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа пред снек-бар 
“Аквариум” в гр. Шабла. РИОСВ - Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

2 02.08.2017 Зелен телефон Намерена сова със счупено крило в местност 
“Боровец”. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 

птицата е настанена в спасителен център 

3 03.08.2017 Зелен телефон 
В КК “Ривиера” замърсяване на морето; усеща се 
миризма на нефт, изпражнения; гъста пяна по 
повърхността. 

РИОСВ - Варна Сигналът е неоснователен. При проверката на място е установено 
наличие на водорасли по брега на морето и плажната ивица. 

4 06.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин под Аспарухов мост; на кея до 
Кораборемонтен завод. РИОСВ - Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 
екземплярът е оставен на мястото, където е намерен. 

5 06.08.2017 Зелен телефон Щъркел със счупено крило в с. Синдел, общ. 
Аврен. РИОСВ - Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

птицата е пусната на свобода. 

6 07.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин до вълнолома на Южен плаж, гр. 
Варна. РИОСВ – Варна 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4, 
екземплярът е оставен на мястото, където е намерен. 

7 07.08.2017 Зелен телефон Ранен щъркел в с. Ангеларий, общ. Тервел. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 
птицата е настанена в спасителен център 

8 07.08.2017 Зелен телефон 

1. От три седмици не се извозва сметта на с. 
Куманово, образувано е нерегламентирано 
сметище. 

2. При извършване на профилактика на 
електропреносната мрежа ЕОН е подкастрила 
клони, които са струпани пред домовете на 
гражданите.  

Община Аксаково Препратен по компетентност 

9 07.08.2017 Зелен телефон Щъркел със счупено крило на пътя между с. 
Здравец и гр. Аврен, до отбивката за гр. Белослав. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 

птицата е настанена в спасителен център 

10 07.08.2017 Зелен телефон В с. Езерово, около спирката на „Трансстрой“ от 
една седмица умират диви птици. РИОСВ – Варна Сигналът е неоснователен. 

11 08.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на Южен плаж, гр. Варна. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 
екземплярът е оставен на мястото, където е намерен. 



12 09.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа на почивна база 
„Черноморец“. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 

екземплярът е оставен на мястото, където е намерен. 

13 10.08.2017 Зелен телефон Щъркел със счупен крак в с. Житница, общ. 
Провадия. РИОСВ – Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 

птицата е настанена в спасителен център. 

14 10.08.2017 Зелен телефон 
В северната част на плажа в КК „Албена“ – 
замърсяване на морската вода с фекалии; усеща се 
неприятна миризма. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Не са установени източници, заустващи 
в Черно море.  

15 11.08.2017 Зелен телефон Счупен клон на дърво в Р „Балтата“, граничещо с 
пешеходната алея в в КК „Албена“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Дадено е предписание за премахване на 

изсъхналия клон. Предписанието е изпълнено. 

16 12.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на къмпинг „Шабла“, пред снек – 
бар „Аквариума“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 

екземплярът е оставен на мястото, където е намерен. 

17 14.08.2017 Зелен телефон 
Изхвърляне на отпадъци на обществени места и 
образуване на нерегламентирани сметища в с. 
Славеево, общ. Добрич – селска. 

Община 
Добричка Препратен по компетентност. 

18 15.08.2017 Зелен телефон Намерен щъркел до басейна на „Лайтхаус“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2, т. 2 
екземплярът е настанен в спасителен център, гр. Добрич. 

19 16.08.2017 Зелен телефон По дюните в с. Шкорпиловци се движат ATV и 
автомобили. РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

20 17.08.2017 Зелен телефон 
Щъркел със счупено крило на пътя между кв. 
Виница и КК „Св. св. Константин и Елена“, до 
супермаркет „Ден и нощ“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 
птицата е настанена в спасителен център 

21 17.08.2017 Зелен телефон От „Екоинвест Асетс“ АД от няколко дни се носи 
неприятна миризма, която се усеща в с. Езерово. РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено разпространение на миризми от сметоизвозващата 
техника, която транспортира битови отпадъци. Предвид разгара на 
курортния сезон, честотата на извозване е завишена. На 
сметосъбиращите фирми са изпратени писма за редовно 
хигиенизиране на техниката. 

22 18.08.2017 Зелен телефон 
В ж.к. „Възраждане“, до КООП търговия – в 
пункт се гори пластмаса; много дим и неприятна 
миризма. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не 
е установено изгаряне на отпадъци и следи от изгаряне. 

23 22.08.2017 Зелен телефон Щъркел, който не може да лети в с. Стожер, общ. 
Добричка, ул. „Възраждане“ 61. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

птицата е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

24 22.08.2017 Зелен телефон Щъркел със счупен крак в кв. Аспарухово, ул. 
„Стенка Разин“ № 31. РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

25 22.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа до бункера в с. Езерец, 
общ. Шабла. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2, т. 4 е оставен 

на мястото, където е намерен. 

26 23.08.2017 Зелен телефон 
В Цветния квартал от понеделник сутринта се 
носи миризма на химикали; ул. „Детелина“ до 
мостчето. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено, че миризмата се разпространява от канализационната 
система. Препратен по компетентност на община Варна. 

27 23.08.2017 Зелен телефон Намерена ранена ветрушка на Дуранкулашко 
езеро. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

птицата е пусната на свобода в подходящ за вида район. 



28 23.08.2017 Зелен телефон В с. Дъбовик, общ. Ген. Тошево се носи 
неприятна миризма от свинекомплекса. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не 
е установено разпространяване на миризми извън границите на 
обекта. С цел предприемане на превантивни мерки на управителя 
на дружеството, стопанисващо свинекомплекса са дадени 
предписания: хомогензирането на торовата смес в тохоранилищата 
да се извършва само по посока и скорост на вятъра благоприятни 
по отношение на с. Дъбовик и да се водят записи за посоката на 
вятъра, дата, час и временраене на хомогенизирането.            

29 23.08.2017 Зелен телефон Щъркел със счупено крило в с. Изгрев, общ. 
Суворово. РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

30 24.08.2017 Зелен телефон Щъркел, който не може да лети в гр. Варна. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 
птицата е настанена в спасителен център. 

31 24.08.2017 Зелен телефон 
В акваторията между КК „Камчия“ и с. 
Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, рибарски 
кораб трали за бели миди. 

ИАРА Препратен по компетентност до ИАРА. 

32 25.08.2017 Зелен телефон Намерени 2 бр. мъртви щъркели между кв. 
Виница и м-ст „Добрева чешма“. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2, т. 4 са оставени 

на мястото, където са намерени. 

33 25.08.2017 Зелен телефон 
От комините на заводите в гр. Девня излизат 
пушеци; над гр. Девня се е образувал облак; 
посоката на вятъра е такава, че се обгазява гр. 
Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на място с 
измервания с апаратура за бързо определяне на замърсители не са 
регистрирани концентрации над пределно допустимите норми. 

34 25.08.2017 Зелен телефон Щъркел с ранено крило до яз. Ген. Киселово. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 
птицата е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

35 25.08.2017 Зелен телефон 
В търговските обекти около Колхозен пазар, гр. 
Варна масово се използват найлонови торбички 
тип потник, по-малки от разрешения размер. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършени са 6 бр. проверки, при 
които не са установени нарушения. 

36 25.08.2017 Зелен телефон Мъртъв делфин на плажа на КК „Русалка“. РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

37 28.08.2017 Зелен телефон Ранен пеликан в с. Бозвелийско, общ. Провадия. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 
птицата е настанена в спасителен център. 

38 28.08.2017 Зелен телефон Намерени 2 бр. малки лястовички в кв. Галата, ул. 
„Станчо Димитриев“ 20. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

екземплярите са настанени в спасителен център гр. Добрич. 

39 28.08.2017 Зелен телефон Лебед в безпомощно състояние на централния 
плаж в с. Дуранкулак. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

екземплярът е настанен в спасителен център, гр. Добрич. 

40 28.08.2017 Зелен телефон Открито местообитание на „Персийска 
поветница“ на плажа в кв. Аспарухово. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Предприемане на последващи действия за 

защита на вида. 

41 29.08.2017 Зелен телефон На пътя в с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик 
се разхожда щъркел. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

птицата е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

42 29.08.2017 Зелен телефон 
Делфин, който пищи и се мята във водата в КК 
„Албена“; срещу плаж „Моби Дик“ до кораб 
„Арабела“. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка. Сигналът е неоснователен. 

43 31.08.2017 Зелен телефон Щъркел със счупено крило в с. Аврен, общ. 
Аврен, ул. „Ильо Войвода“ 12. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл.39, ал. 2, т. 2 ще бъде 

настанен в спасителен център гр. Варна. 



44 31.08.2017 Зелен телефон 
Над „Аксаковска панорама“, в посока комплекс 
„Изворите“ се изхвърлят големи количества 
оборска тор. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. При извършената съвместна проверка с 
община Аксаково е установено, че оборската тор е угнила и 
приготвена за наторяване на земеделски земи. 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА 

1 01.08.2017 Сигнално писмо Препратен сигнал от БДЧР относно засипване на 
отводнително дере край кв. Виница. Община Варна Препратен по компетентност. 

2 01.08.2017 Сигнално писмо 

Препратено сигнално писмо от МОСВ относно 
изграждане на метално хале за механични 
ремонти на строителна и селскостопанска техника 
в с. Здравец. 

РИОСВ-Варна 
Изпратена е информация за проведена процедура по гл. VI за 
преценяване на необходимостта от ОВОС, при спазване на 
нормативните изисквания за уведомяване на засегнатото 
население и кметове и осигуряване на обществен достъп.  

3 01.08.2017 Сигнално писмо Препратен сиганл от РЗИ – Варна относно 
замърсяване на Южен плаж, гр. Варна. Община Варна Препратен по компетентност. 

4 03.08.2017 Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно нерегламентирано 
изхвърляне на строителни отпадъци в дере до 
мидена ферма „Дълбока“, с. Българево, общ. 
Каварна. 

Община Каварна Препратено по компетентност. 

5 08.08.2017 Сигнално писмо Сигнално писмо относно изграден курник на 
междусъседска ограда в ж.к. Изгрев, гр. Варна. Община Варна Препратено по компетентност. 

6 11.08.2017 Сигнално писмо 
Препратен сигнал от МОСВ относно изравнена 
дюна до къмпинг „Крапец“, с. Крапец, общ. 
Шабла. 

Община Шабла 
Областна 

администрация 
Добрич 

Извършена е проверка. Сигналът е препратен по компетентност. 

7 18.08.2017 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно неприятна миризма от 
завода за отпадъци „Екоинвест Асетс“, с. Езерово, 
общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено разпространение на миризми от сметоизвозващата 
техника, която транспортира битови отпадъци. Предвид разгара на 
курортния сезон, честотата на извозване е завишена.На 
сметосъбиращите фирми са изпратени писма за редовно 
хигиенизиране на техниката. 

8 18.08.2017 Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно неприятна миризма от 
завода за отпадъци „Екоинвест Асетс“, с. Езерово, 
общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено разпространение на миризми от сметоизвозващата 
техника, която транспортира битови отпадъци. Предвид разгара на 
курортния сезон, честотата на извозване е завишена.На 
сметосъбиращите фирми са изпратени писма за редовно 
хигиенизиране на техниката. 

9 23.08.2017 Сигнал 
Подаден сигнал от слушатели на БНР относно 
задушлива миризма от облачна пелена с жълто-
червен цвят по пътя Константиново – Белослав. 

РИОСВ-Варна 

Резултатите от автоматичните системи за собствени непрекъснати 
измервания на „Агрополихим“ АД, Девня, не показват превишения 
на нормите за допустими емисии. При норма от 400 mg/m3 в 9 часа 
са регистрирани 47,73 mg/m3 азотни оксиди. 
Един от основните фактори, оказващи влияние на концентрациите 
на вредни вещества в приземния въздушен слой, са 
метеорологичните условия -  атмосферното налягане, посоката на 
вятъра, влажността и др. 



10 25.08.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно незаконно сметище в 
местност „Малка чайка“. Община Варна Препращане по компетентност. 

11 25.08.2017 Сигнално писмо по 
електронна поща 

Сигнално писмо относно лоши условия за 
отглеждане на животни в зоомагазин в гр. Варна. ОДБХ-Варна Препращане по компетентност. 

12 25.08.2017 Жалба Жалба за неправомерно ползване на ПИ в гр. 
Варна. Община Варна Препращане по компетентност. 

13 30.08.2017 Сигнално писмо 
Сигнално писмо за извозване на дрехи втора 
употреба на сметището в с. Въглен, общ. 
Аксаково. 

РИОСВ-Варна Предстояща проверка. 

14 30.08.2017 Сигнално писмо Препратен сигнал от МОСВ относно строеж в 
полето край с. Българево, общ. Каварна. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Сезирани са Община Каварна, ОП-

Каварна, ОД „Земеделие“ и ДНСК. 

15 31.08.2017 Сигнално писмо 
Препратено от МОСВ сигнално писмо относно 
неприятна миризма от завода за преработка на 
отпадъци в с. Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на място е 
установено разпространение на миризми от сметоизвозващата 
техника, която транспортира битови отпадъци. Предвид разгара на 
курортния сезон, честотата на извозване е завишена.На 
сметосъбиращите фирми са изпратени писма за редовно 
хигиенизиране на техниката. 

            
 
           
           

           ДИРЕКТОР: 

 
ХРИСТИНА ГЕНОВА 

 
ПД Христина Генова ................................................... дата ............................. 2017 г. 

Съгласували: 
Директор дирекция КОС инж. Валери Станев ................................................................. дата ..................................... 2017 г. 
 
Дирекция ПД .............................................................................. дата ......................................... 2017 г. 
Обобщил: 
Мл. експерт в Дирекция АФПД Цветелина Ковачева ................................................................... дата ............................ 2017 г.обобщил: 
Мл. експОберт в дирекция АФПД Цветелина Ковачева .................................дата ............................. 2017 г. 

  9000, гр. Варна,  ул. “Ян Палах” №4 

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org 
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