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СРЕПУБЛИКА 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 2019 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.08.2019 г. Зелен телефон Бедстващ щъркел в с. Златия, общ. 

Провадия. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида бял щъркел 

и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена за 

лечение в ОП "Зоопарк-СЦ" - Варна. 

2 01.08.2019 г. Зелен телефон Силна, неприятна миризма на тор в района 

на болницата и западната част на гр. Добрич. 

Община Добрич 

ОД Земеделие 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен и вероятно касае наторяване 

на земеделски земи с оборска тор. Извършена е 

съвместна проверка с представител на община Добрич, 

но не се констатира неприятна миризма в района. 

3 01.08.2019 г. Зелен телефон Бедстващ таралеж в кв. Левски, гр. Варна. РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР  за лечение в ОП 

"Зоопарк-СЦ" - Варна. 

4 01.08.2019 г. Зелен телефон Намерени два мъртви щъркела, след токов 

удар в с. Долина, общ. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР екземплярите са оставени на мястото където 

са намерени. 

5 02.08.2019 г. Зелен телефон Щъркел, оплетен в електропреносната  

мрежа в с. Солник и с. Бардарово, общ. 

Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е мъртъв и на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР екземпляра е 

оставен  на мястото където е  намерен. 

6 02.08.2019 г. Зелен телефон Бедстващ щъркел в с. Аврен, общ. Аврен. РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР  за лечение в ОП 

"Зоопарк-СЦ" - Варна. 

7 02.08.2019 г. Зелен телефон Три мъртви щъркела в с. Аврен, общ. Аврен. РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР екземплярите са оставени на мястото където 

са намерени. 

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


8 02.08.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупени крака в с. 

Неофит Рилски, общ. Ветрино. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР  за лечение в ОП 

"Зоопарк-СЦ" - Варна. 

9 02.08.2019 г. Зелен телефон Намерена птица от вида „Блатар“ със 

счупено крило в гр. Провадия. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. По време на проверката е 

установено че птицата е умряла на основание чл. 39, 

ал. 2, т. 4 от ЗБР  е оставена на мястото където е 

намерена. 

10 05.08.2019 г. Зелен телефон Два умрели щъркела върху електрическите 

жици в селищно образувание „Панорама“, 

к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. По време на проверката е 

установено, че птиците са кацнали на електрическите 

стълбове и след това са отлетели. 

11 05.08.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

на къмпинг „Космос“, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на място не е установен мъртъв екземпляр. 

12 05.08.2019 г. Зелен телефон Намерен малък бедстващ щъркел в с. 

Методиево, общ. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

13 05.08.2019 г. Зелен телефон Намерени два мъртви и един ранен щъркел в 

с. Черноок, общ. Провадия. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземплярите са оставени на мястото където 

са намерени. 

14 05.08.2019 г. Зелен телефон Силна, неприятна миризма в с. Дъбовик, 

общ. Генерал Тошево. 

РИОСВ-Варна 

Община Генерал 

Тошево 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 

Генерал Тошево за предприемане действия по 

компетентност. Извършена е проверка от служител на 

общината. При проверката не е установена неприятна 

миризма от дейността на свинекомплекс, с. Дъбовик. 

15 05.08.2019 г. Зелен телефон Задушлива миризма в с. Стожер, общ. 

Добрич. 

РИОСВ-Варна 

Община Добричка 

Сигналът е препратен на община Добричка за 

предприемане действия по компетентност. 

16 05.08.2019 г. Зелен телефон Пострадали двойки щъркели в с. Въглен, 

общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Установени са 17 бр. мъртви 

щъркели и На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР  

екземплярите са оставени на мястото където са 

намерени. 

17 05.08.2019 г. Зелен телефон Замърсяване на Черно море с отпадни води 

от градската канализация в гр. Балчик.  

Община Балчик  

В и К Добрич АД  

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна и 

РЛ Варна. Не се установи наличие на изтичане на 

отпадъчни води от преливника в Черно море. 

Констатирано е, че в КПС Балчик има налична само на 

една помпа от три възможни/необходими. Дадено е 

предписание за осигуряване на резервна помпа. 

Предписанието е изпълнено. 



18 05.08.2019 г. Зелен телефон Намерен малък бедстващ екземпляр от вида 

„Горска ушата сова“ в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

19 05.08.2019 г. Зелен телефон Намерен зашеметен щъркел в с. Рудник, 

общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

20 05.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Добротич, 

общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. По време на проверката е 

установено, че птицата е мъртва и на основание чл. 39, 

ал. 2, т. 4 от ЗБР екземплярът е оставен на мястото 

където е намерен. 

21 06.08.2019 г. Зелен телефон Намерени два бедстващи щъркела между с. 

Малина и с. Методиево, обл. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен.  По време на проверката е 

установено че едната птица е отлетяла а другата е 

умряла и на основание на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 

от ЗБР екземплярът е оставен на мястото където е 

намерен. 

22 06.08.2019 г. Зелен телефон Мъртъв щъркел върху електрическите жици 

в с. Безводица, общ. Балчик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземплярът е оставен на мястото където е 

намерен. 

23 06.08.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв щъркел в с. Яребична, общ. 

Аксаково. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземплярът е оставен на мястото където е 

намерен. 

24 06.08.2019 г. Зелен телефон Намерена малка кукумявка  в кв. Виница, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

25 06.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Въглен, общ. 

Аксаково. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

26 06.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Златина, общ. 

Провадия. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

27 06.08.2019 г. Зелен телефон Намерена бедстваща видра на плажната 

ивица, местност „Траката“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

28 07.08.2019 г. Зелен телефон Намерен малък щъркел със счупено крило в 

с. Дропла, общ. Балчик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. По време на проверката е 

установено че птицата е умряла и на основание чл. 39, 

ал. 2, т. 4 от ЗБР  екземплярът е оставен на мястото 

където е намерен. 



29 07.08.2019 г. Зелен телефон Силно задимяване и обгазяване от 

„Агрополихим“ АД, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. По резултатите от СНИ, 

собствен мониторинг и пункт „Извори“, гр. Девня 

няма констатирани наднормени концентрации по 

контролираните замърсители. В „Агрополихим“ АД, 

гр. Девня няма възникнали аварийни ситуации и 

промени в мощностите на дружеството (пускане и/или 

спиране на инсталации). 

30 07.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ екземпляр от вида 

„Черношипа ветрушка“ в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

31 07.08.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в с. 

Стожер, общ. Добрич.  

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

32 07.08.2019 г. Зелен телефон Намерен зашеметен щъркел в с. Вранино, 

общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

33 07.08.2019 г. Зелен телефон Силна миризма на амоняк в кв. Повеляново, 

гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. По резултатите от СНИ, 

собствен мониторинг и пункт „Извори“, гр. Девня 

няма констатирани наднормени концентрации по 

контролираните замърсители. В „Агрополихим“ АД, 

гр. Девня няма възникнали аварийни ситуации и 

промени в мощностите на дружеството (пускане и/или 

спиране на инсталации). 

34 07.08.2019 г. Зелен телефон Намерен малък щъркел със счупено крило в 

с. Тутраканци, общ. Провадия. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

35 07.08.2019 г. Зелен телефон Навлизане с автомобили в резереват 

„Балтата“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на място от охраната на северните защитени 

територии при РИОСВ-Варна, не са установени 

паркирани автомобили  в границите на поддържания 

резерват. 

36 07.08.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел на пътното платно за с. 

Кичево, общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземпляра е оставен на мястото където е 

намерен. 

37 07.08.2019 г. Зелен телефон Около 30 мъртви щъркела, както и няколко 

ранени под електропроводите в с. Въглен, 

общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземплярите са оставени на мястото където 

са намерени. 



38 08.08.2019 г. Зелен телефон Пожар в гр. Генерал Тошево, общ. Добрич, 

вследствие на запалени отпадъци от 

дестилерия за етерично- маслени култури. 

РИОСВ-Варна 

Община Генерал 

Тошево 

Сигналът е основателен и касае възникване на пожар, 

вследствие запалване на отпадък от дейността на 

дестилерия. Извършена е съвместна проверка с 

представител на община Генерал Тошево. Дадено е 

предписание за незабавно предприемане на действия 

за преустановяване на замърсяването на въздуха. 

39 08.08.2019 г. Зелен телефон Изхвърлено голямо количество умряла риба 

от Варненско езеро в района на пристанище 

„Одесос“, гр. Варна. 

БДЧР  

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 

проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна,  

БДЧР и РЛ Варна. Констатирано е наличие на измрели 

дънни видове риба (попчета и писия). По резултатите 

от взетата водна проба е установено ниско съдържание 

на кислород на морските води, което е причина за 

измирането им. 

40 09.08.2019 г. Зелен телефон Около 15 мъртви щъркела върху трафопост в 

с. Яребична, общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземплярите са оставени на мястото където 

са намерени. 

41 12.08.2019 г. Зелен телефон Изтичане на отпадни води от спукана тръба 

пред хотел „Азалия“ в к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

 

Сигналът е неоснователен и касае изтичане на води от 

плувен басейн на почивна станция, вследствие на 

необходимостта от периодично почистване и 

профилактика на водите на басейна. Тези води не се 

считат за отпадъчни, съгласно Наредба № 2. 

42 12.08.2019 г. Зелен телефон Намерен малък щъркел със счупен крак и 

рана в с. Изгрев, общ. Суворово. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

43 12.08.2019 г. Зелен телефон Намерен малък щъркел в местност „Трите 

курни“, с. Тополи, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземпляра е оставен на мястото където е 

намерен. 

44 12.08.2019 г. Зелен телефон Силна миризма от свинекомплекса в с. 

Дъбовик, общ. Генерал Тошево. 

РИОСВ-Варна 

Община Генерал 

Тошево 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 

Генерал Тошево за предприемане действия по 

компетентност. Извършена е проверка от служител на 

общината. При проверката не е установена неприятна 

миризма от дейността на свинекомплекс, с. Дъбовик. 

45 12.08.2019 г. Зелен телефон Незаконен улов на риба в местност 

„Яйлата“, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Предстои предоставяне на 

данни от 4 РПУ за нарушителите. 

46 12.08.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило в с. 

Изгрев, общ. Суворово. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 



47 12.08.2019 г. Зелен телефон Намерена кукумявка със счупено крило в гр. 

Варна 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

48 12.08.2019 г. Зелен телефон Силен дим от 3 дни от дестилерия за 

етерично- маслени култури в гр. Генерал 

Тошево.  

РИОСВ-Варна 

Община Генерал 

Тошево 

 

Сигналът е основателен и касае продължаващо тлеене 

на запалени отпадъци от дейността на дестилерия. 

Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ-Варна за предприетите действия по 

потушаване на пожара и изпълнение в срок на 

даденото предписание. 

49 13.08.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в к.к. „Златни 

пясъци“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна и 

община Варна 

 

Сигналът е основателен. Съгласно Разрешително по 

Наредба № 8 е уведомена Община Варна за 

предприемане на действия по отстраняване на 

намерения мъртъв делфин. 

50 14.08.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин между Централен 

плаж и Бункера, гр. Шабла. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземпляра е оставен на мястото където е 

намерен. 

51 15.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Радан 

Войвода, общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Птицата е отлетяла.  

52 15.08.2019 г. Зелен телефон От няколко дни се усеща силна, неприятна 

миризма от завода за боклук в с. Езерово, 

общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 

Община Белослав 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Не се 

констатираха източници на неприятни миризми, 

включително и от дейността на завода за преработка 

ТБО. 

53 15.08.2019 г. Зелен телефон От 3 дни фекални води се оттичат в морето в 

гр. Балчик. 

Община Балчик 

В и К Добрич АД 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

 

Сигналът е основателен и касае аварийно нарушаване 

режима на експлоатация на КПС, поради липса на 

резервна помпа. Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. Дадени са 

предписания на „В и К Добрич“ АД, които са 

изпълнени. 

54 15.08.2019 г. Зелен телефон Наблюдава се оранжево-кафяв дим от най- 

високия комин на „Агрополихим“ АД 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен и касае спиране 

производствената дейност на цех „Азотна 

киселина“ към „Агрополихим“ АД. За спирането на 

инсталацията РИОСВ-Варна е уведомена писмено. 

Режимът на спиране на инсталацията е преходен и 

няма НДЕ. Създава се визуален ефект в рамките на 

няколко минути, след което емитираните азотни 

оксиди се разсейват в атмосферата. 



55 16.08.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило в гр. 

Провадия. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

56 16.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в гр. Провадия. РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен.  Птицата е отлетяла. 

57 16.08.2019 г. Зелен телефон Намерена бедстваща видра на плажа на 

Камчия, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

58 19.08.2019 г. Зелен телефон Извършване на производствена дейност в 

жилищна сграда без осигурено вентилиране 

на помещението, гр. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. 

59 19.08.2019 г. Зелен телефон Намерена бедстваща сова в кв. Трошево, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

60 19.08.2019 г. Зелен телефон Стичане на мръсна вода по камъните и 

пясъка до плажно заведение в гр. Балчик. 

Община Балчик 

В и К Добрич АД 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

 

Сигналът е основателен и касае аварийно нарушаване 

режима на експлоатация на КПС, поради липса на 

резервна помпа. Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. Дадени са 

предписания на „В и К Добрич“ АД, които са 

изпълнени. 

61 19.08.2019 г. Зелен телефон Намерен труп на делфин на къмпинг 

„Аквариум“, гр. Шабла. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР  екземпляра е оставен на мястото където е 

намерен. 

62 19.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Комарево, 

общ. Провадия. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

63 19.08.2019 г. Зелен телефон На 18.08.2019 г. граждани са оставили два 

щъркела с травми на крилата в зоопарка в гр. 

Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

64 19.08.2019 г. Зелен телефон Изтичане на нефтопродукти в Черно море 

при заустване стопанисвано от „ПДНГ“ АД, 

в землището на с. Тюленово, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

 

 

Сигналът е неоснователен и касае изтичане на 

отпадъчни води, които след пречистване се заустват в 

Черно море. Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ Варна. Взета е 

водна проба. По резултатите от пробата не са 

установени превишения на индивидуалните 

емисионни ограничения. 



65 19.08.2019 г. Зелен телефон Намерен ранен щъркел в гр. Девня. РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен в ОП 

„Зоопарк-СЦ“ Варна 

66 21.08.2019 г. Зелен телефон Силна, задушлива миризма на хлор и амоняк 

в с. Страшимирово и с. Езерово, общ. 

Белослав. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. По резултатите от пункт 

„Извори“, гр. Девня няма констатирани наднормени 

концентрации по контролираните замърсители. В 

РИОСВ-Варна няма постъпили уведомления от 

заводите в промишления комплекс Девня и района за 

възникнали аварийни ситуации и промени в 

натоварването на мощностите на дружествата (пускане 

и/или спиране на инсталации). 

67 21.08.2019 г. Зелен телефон Забелязан зелен камион, от който тече кръв 

по АМ „Хемус“, посока гр Варна към гр. 

Шумен. 

Община Девня 

Община Ветрино 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на общините Ветрино и Девня 

за предприемане действия по компетентност. 

68 21.08.2019 г. Зелен телефон Намерен ранен щъркел по пътя от гр. Шумен 

към гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

69 22.08.2019 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Въглен, общ. 

Аксаково. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна 

70 23.08.2019 г. Зелен телефон Замърсяване на морската вода със странна 

субстанция в района на бившич хотел 

„Рубин“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, 

гр. Варна. 

БДЧР 

РЗИ Варна 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ 

Варна. Не се констатира замърсяване на морската 

вода. 

71 26.08.2019 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище за 

отпадъци между с. Гроздево и гр. Долни 

чифлик,  

Община Долни чифлик 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Долни чифлик за 

предприемане действия по компетентност. 

72 26.08.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на устието на р. 

Камчия, общ. Аврен. 

Община Аврен и 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Съгласно Разрешително по 

Наредба № 8 е уведомена Община Аврен за 

предприемане на действия по отстраняване на 

намерения мъртъв делфин. 

73 26.08.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Изгрев“ в 

с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик. 

Община Долни чифлик 

и РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Съгласно Разрешително по 

Наредба № 8 е уведомена Община Долни чифлик за 

предприемане на действия по отстраняване на 

намерения мъртъв делфин. 

74 28.08.2019 г. Зелен телефон Намерена жълта птица от неопределен вид в 

с. Казашко, общ. Варна 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП „Зоопарк-

СЦ“ Варна. 



75 28.08.2019 г. Зелен телефон Изхвърлен от морето труп на животно- 

евентуално крава, на плажната ивица от гр. 

Бяла към Бяла река. 

ОДБХ  Сигналът е препратен към по компетентност до ОДБХ 

Варна.  Трупа е премахнат от община Бяла. 

76 28.08.2019 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в гр. 

Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР в ОП “ ЦЗПЖ“ -

Добрич 

77 29.08.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

пред ресторант “The Bay” в к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен.  Във връзка с издадено 

Разрешително по реда на Наредба № 8 сигналът е 

препратен по компетентност на Община Варна за 

предприемане на действия по премахване и 

обезвреждане на трупа. 

78 30.08.2019 г. Зелен телефон Намерен труп на делфин на плаж 

„Романтика“, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 

Община Аврен 

Във връзка с издадено Разрешително по реда на 

Наредба № 8 сигналът е препратен по компетентност 

на Община Аврен. Съгласно предоставената 

информация сигналът е не основателен. 

1 02.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано паркиране на автомобили 

и лодки на плажната ивица в района на хижа 

„Черноморец“, общ. Варна 

МВР 

Министерство на 

туризма 

Община Варна 

Сигналът е препратен до МВР, Министерство на 

туризма и Община Варна за предприемане на действия 

по компетентност. 

2 05.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нередовно сметосъбиране в к.к. „Камчия“, 

общ. Аврен. 

Община Аврен 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Аврен за 

предприемане действия по компетентност. 

3 06.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Остра, задушлива миризма в няколко 

квартала в гр. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. Извършена 

е проверка от експерти на РИОСВ-Варна в района, но 

не се констатира задушлива миризма.  

4 06.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изхвърлен биологичен отпадък (епруветки) 

в тревната площ в района на пътен възел 

„Девня“. 

Община Девня 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 

проверка от служители на РИОСВ-Варна, РЗИ Варна и 

община Девня. Констатирано е наличие на около 100 

бр. изхвърлени вакутейнери за биохимия в храстовата 

растителност на магистралата. Дадено е предписание 

на кмета на община Девня за предприемане на 

последващи действия по обезвреждането им. 

Предписанията са изпълнени. 

5 06.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Обгазяване и силна миризма на азбест в 

района на Колхозен пазар, гр. Варна, всяка 

вечер между 23:00ч. и 00:00ч. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. Извършена 

е проверка от експерти на РИОСВ-Варна в района, но 

не се констатира задушлива миризма. 



6 12.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Възражение срещу дейността на инсталация 

за термично третиране на отпадъци в гр. 

Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Не са 

констатирани нарушения на екологичното 

законодателство. 

7 16.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Възражение срещу ограничаване достъпа в 

ЗМ „Лонгоза“ и нерегламентирано поставяне 

на обекти в същата от юридическо лице. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Община Аврен 

Областна 

администрация-Варна 

При извършена съвместна проверка на място с 

представители на БДЧР, Община Аврен, Областна 

администрация-Варна, не са констатирани 

нарушения по екологичното законодателство. 

  

 

8 16.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо за унищожаване на 

природна забележителност „Чудните скали“, 

с. Аспарухово, общ. Дългопол. 

РИОСВ-Варна При извършен контрол от страна на РИОСВ-Варна, е 

установено, че по вътрешните стени на скалния тунел, 

през който преминава път има наличие на рисунки и 

надписи от графитни спрейове. На терен не е 

установен нарушител. За случая е уведомена Районна 

прокуратура–Провадия, с цел проверка за наличие на 

извършено престъпление и установяване на 

нарушителя/ите 

9 19.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Незаконно къмпингуване в местност след с. 

Ново оряхово, общ. Долен чифлик. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

Община Долни чифлик 

РДГ-Варна 

ТП ДЛС-Шерба 

Четвърто РУ-Варна 

Къмпингуване в границите на ЗЗ BG0002045 

„Комплекс Камчия” не противоречи на режимите 

определени със Заповед № РД-354/03.05.2012 г. на 

министъра на околната среда и водите, за обявяване на 

зоната. Сигналът е препратен по компетентност до 

Министерство на туризма, Община Долни чифлик, 

РДГ-Варна, ТП ДЛС-Шерба и Четвърто РУ-Варна 

 

 

10 20.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо за изградена  ЛПСОВ и 

неприятни миризми, с. Рогачево, общ. 

Балчик. 

Община Балчик 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и 

община Балчик. Липсва информация за изградената 

ЛПСОВ и въвеждането й в експлоатация. Няма 

заустване на пречистени отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти, както и напояване на 

тревни площи. Не се констатира наличие на неприятни 

миризми. Дадено е предписание на кмета на общината 

да установи изграждането, поддържането и правилната 

експлоатация на ЛПСОВ. 



11 20.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано сметище от строителни 

отпадъци в с. Константиново, общ. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. 

12 23.08.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Формиращо се незаконно сметище от битови 

и строителни отпадъци между с. Тополи и 

гр. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

 

 

 

 

 


