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

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Препратен сигнал от МОСВ, касаещ 

установено разораване на приоритетно 

местообитание „Понто-Сарматски“ степи в 

землището на с. Българево , общ Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

терен е установено разораване на тип природно 

местообитание „Понто-Сарматски степи“, в землището 

на с. Българево, община Каварна. Изпратено е писмо 

до Областна дирекция  „Земеделие“ – гр. Добрич, с 

искане на информация за начина на трайно ползване 

на установените при проверката разорани площи.  

2 02.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Разорано пасище в границите на землище на 

с. Добрин, община Крушари, защитена зона 

„Суха река“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

терен е установено разораване в границите на 

поземлен имот – земеделска територия с НТП 

„Пасище“ в границите на землище на с. Добрин, 

община Крушари, защитена зона „Суха река“. 

Издадена е заповед за принудителна административна 

мярка (ПАМ), с цел недопускане на нови нарушения и 

възстановяване на местообитанието. 

3 02.10.2020 г. Зелен телефон Горят се пластмасови отпадъци и се носи 

неприятна миризма на бул. „Владислав 

Варненчик“ № 248, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна е установено, че 

във варел с вместимост 200 л тлеят остатъци от 

изгорели битови отпадъци. Не е установен контакт с 

представител на дружеството, стопанисващо 

площадката. Не е установен извършителят на 

деянието. Сигналоподателят е уведомен по телефона. 

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


4 02.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Комплексен сигнал от сдружение 

„Балканка“, относно незаконосъобразни 

действия с всички подязовирни вецове, 

разположени на питейни язовири. 

БДЧР 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Изпратен е отговор до 

Сдружение „Балканка“ и Областна администрация 

Варна  за предприетите действия от страна на РИОСВ-

Варна и БДЧР. На нарушителя са дадени предписания 

и изпратени покани за съставяне на акт за 

установяване на административно нарушение (АУАН). 

5 02.10.2020 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида Авлига с 

ранено крило на ул. „Прилеп“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. След извършен в ОП 

„Зоопарк-СЦ“-гр. Варна, преглед от ветеринарен лекар 

е установено, че екземплярът е в добро състояние. На 

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

на свобода в подходящ за вида район. 

6 02.10.2020 г. Зелен телефон На плаж „Галата“, гр. Варна, от южната 

страна на фара са изхвърлени 4 бр. 

херметически затворени пластмасови 

контейнера. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място  от експерти от РИОСВ-Варна, при която е 

установено, че на плажната ивица на кв. Галата, гр. 

Варна са налични 6 броя буйове. Не е установено 

наличие на замърсяване на околната среда.  

7 07.10.2020 г. Зелен телефон В с. Слънчево, общ. Аксаково, от завод за 

производство  на храна за животни се носи 

сив, задушлив дим и остра миризма. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на място от експерти на РИОСВ-Варна е установено, 

че в момента на проверката обектът не работи. 

Инсталацията за производство на храни за животни е 

почистена, както и помещението в което е 

инсталирана. Котелът за производство на пара за 

технологични нужди не се експлоатира, но се 

поддържа в добро състояние, готов за пускане в 

работен режим. При проверката не е установено 

разпространение на миризми и задушлив дим, както 

на територията на площадката, така и извън нея. На 

сигналоподателят е отговорено по телефон. 

8 07.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на атмосферния въздух  и 

наличие на черен пушек от промишлената 

зона в гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Касае общо 

производствената дейност на „Агрополихим“ АД. При 

извършените проверки през 2020 г. на място, по 

документи и по резултатите от мониторинга на 

„Агрополихим“ АД не са констатирани нарушения по 

опазване чистотата на атмосферния въздух. В 

постоянните пунктове за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) стойностите на газовите 

замърсители на въздуха са значително под нормите. 



9 07.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

 Незаконна сеч и извозване на дърва с тежки 

самосвали, които разрушават местен път в 

землището на с. Приселци, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

от експерти на РИОСВ-Варна на място е установено 

действащо сечище в отдел 255 „г“ на ДГС-Варна, за 

което е предоставено позволително за сеч № 

0571066/10.08.2020г., издадено от ТП ДГС-Варна. За 

транспортирането на дървесината, придобита от 

сечището е подписан протокол за използване на 

общинската пътна мрежа. Местният път, по който е 

извършвано транспортирането на дървесината е 

собственост на Община Аврен, с НТП „За 

селскостопански, горски, ведомствен път“. По време 

на проверката не е установена незаконна сеч.  

10 08.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Жалба срещу изграден трафопост в кв. 

Галата, гр. Варна, който издава силен шум и 

смущава живущите. 

РЗИ-Варна Жалбата е препратена на РЗИ-Варна за предприемане 

на действия по компетентност. Няма постъпила 

информация за предприетите действия. 

1 12.10.2020 г. Зелен телефон Задимяване в района на ул. „Д-р Заменхоф“, 

местност Ален  мак, гр. Варна, вследствие на 

запален огън в казан за варене на ракия. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. При 

извършената проверка на място от служители на 

общината не е констатирано, цитираното в сигнала 

задимяване. Предвид зачестилите случаи на палене на 

отпадъци в частни имоти на собственика на имота е 

дадено предписание с постоянен срок за недопускане 

изгарянето на отпадъци и други вещи и материали, 

създаващи предпоставка за замърсяване на 

атмосферния въздух.  

Сигналът е неоснователен. 

12 12.10.2020 г. Зелен телефон Намерена птица керкенез със счупено крило 

в с. Горичане, община Шабла до помпената 

станция. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място е установено, че птицата е с липсваща част от 

дясното крило и няма чувствителност на левия крак. 

На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е 

настанена за лечение в ОП „ЦЗПЖ“-гр. Добрич. 

13 12.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно нерегламентирано 

сметище в с. Генерал Кантарджиево, общ 

Аксаково. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на Община Аксаково за 

предприемане на действия по компетентност. Няма 

постъпила информация за предприетите действия. 

14 12.10.2020 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“, срещу басейна на 

хотел „Палас“. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е основателен. Във връзка с издадено 

Разрешително по Наредба №8 на община Варна, са 

предприети действия по премахване и обезвреждане 

на мъртвия делфин. 



15 13.10.2020 г. Зелен телефон Предадена в Зоопарк-Варна вечерна 

ветрушка с травма на дясното крило. 

Птицата е намерена на плажа в гр. Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида сокол орко  

и е с травма на дясното крило. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена за лечение в ОП 

„Зоопарк-СЦ“-гр. Варна. 

16 14.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изгаряне на отпадъци в контейнер на ул. 

Атанас Москов № 14 гр. Варна. Носи се 

силна, задушлива миризма. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място от експерти на РИОСВ-Варна е установено, 

че площадката за вторични суровини, находяща се на 

цитирания в сигнала адрес не работи. Не е установен 

контакт с представител на дружеството. 

Сигналоподателят е уведомен по телефона. 

17 15.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В с. Плачидол, община Добричка в бившето 

ТКЗС има цех за торове и химикали, от 

който излизат облаци дим и задушлива 

миризма. 

Община Добричка 

ОД „Земеделие“-

Добрич 

Сигналът е препратен до община Добричка и ОД 

„Земеделие“-Добрич за предприемане на действия по 

компетентност. Извършена е съвместна проверка от 

служители на ОД „Земеделие“-Добрич, ОДБХ-Добрич 

и община Добричка, при която е установено, че е 

регистриран обект „Склад за търговия с ПРЗ“. В 

складовата база и прилежащата й площ не е 

установено място на което да личат следи от изгаряне 

на отпадъци от препарати за растителна защита и 

торове. На получения сигнал чрез 112 в РС ПБЗН-

Добрич преди съвместната проверка е извършена 

проверка на място от екип на РС ПБЗН, при която е 

установено, че в двора към помещение, частна 

собственост, пригодено за разглобяване и ремонт на 

автомобили са запалени отпадъци /кабели от 

автомобили/, като пожарът е загасен при появата на 

екипа. 

18 15.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо във връзка с небрежно 

отношение при обработка на земеделска 

земя и неправомерно водовземане от река 

Батова, резерват  „Балтата“. 

БДЧР  

ОД „Земеделие“-

Добрич 

Сигналът е препратен на БДЧР и ОД 

„Земеделие“ Добрич за предприемане на действия по 

компетентност. Организирана е съвместна проверка 

със служители от БДЧР, ОД „Земеделие“-Добрич и 

РИОСВ-Варна. Дадено е предписание на кмета на 

община Балчик за почистване на допуснатото 

замърсяване с отпадъци. Сигналът е основателен. 

Няма постъпила информация за предприети действия 

от община Балчик. 



19 19.10.2020 г. Зелен телефон Автомобил със специализирано оборудване 

с рег. № В0806 РТ на „Инжстрой“ изсипва 

течни отпадъци в голямо количество в 

локалния път до табелата на с. Приселци. 

Община Аврен Сигналът е препратен на община Аврен за 

предприемане на действия по компетентност. Община 

Аврен е изискала съдействие от органите на МВР-

Варна за предоставяне на информация, относно 

собствеността на автомобила. Няма постъпила 

информация за предприетите действия от община 

Аврен. 

20 19.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В защитена зона Ятата 9 човека ловят риба. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на терен не е установено извършване на риболов в 

границите на защитена зона „Ятата“. 

19 20.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

със самосвал на паркинга непосредствено до   

защитена местност "Побити Камъни", 

община Аксаково. 

 

Община Аксаково Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 

проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 

представител на община Аксаково. Констатирано е 

нерегламентирано замърсяване на терена с отпадъци. 

Дадени са предписания на кмета на общината за 

почистване на замърсеният с отпадъци терен и 

предприемане на мерки за предотвратяване на 

повторно замърсяване. Няма постъпила информация за 

предприетите действия от община Аксаково. 

22 21.10.2020 г. Зелен телефон Изоставена птица от вида Червен ангъч с 

висящо крило пред входа на зоопарк-Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е изтощена, с травма 

на лявото крило и не може да лети. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата е настанена за лечение в 

ОП „Зоопарк-СЦ“-гр. Варна. 

23 23.10.2020 г. Зелен телефон В гр. Вълчи дол от 4-5 дни денонощно се 

усеща остра миризма на химикали, която 

затруднява дишането. 

Община Вълчи дол Сигналът е препратен до община Вълчи дол за 

предприемане на действия по компетентност. От 

получения отговор е видно, че периодът, цитиран в 

сигнала съвпада с извършеното обеззаразяване на 

семената за посев от земеделски стопани. Възможно е 

миризмата да е от някои от използваните препарати, 

въпреки че се използват само разрешени препарати за 

растителна защита. Сигналът е основателен. 

24 26.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен бедстващ екземпляр от вида 

Обикновен мишелов с травма на лявото 

крило в гр. Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с травма на лявото 

крило и отказва да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от ЗБР, птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“-гр. Варна. 



25 26.10.2020 г. Зелен телефон В с. Пленимир община Генерал Тошево от 

няколко дни се носи миризма на изгоряло и 

мъгла. 

Община Генерал 

Тошево 

Сигналът е препратен на Община Генерал Тошево за 

предприемане на действия по компетентност. При 

извършената проверка на място от служители на 

общината не е констатирана, цитираната в сигнала 

миризма. Сигналът е неоснователен. 

26 28.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В дере в гр. Балчик тече вода примесена с 

фекалии. Развъждат се плъхове, змии и 

комари. Дерето е заключено между улиците 

„Йордан Йовков“ и „ Раковски и Априлов“. 

Община Балчик Сигналът е препратен на община Балчик за 

предприемане на действия по компетентност. Няма 

постъпила информация за предприетите действия. 

27 28.10.2020 г. Зелен телефон Отглеждане на кокошки в гр. Добрич при 

неспазване на санитарно-хигиенните 

условия и отстояния. 

ОДБХ-Добрич 

Община Добрич 

РЗИ-Добрич 

Жалбата е препратена на ОДБХ-Добрич, Община 

Добрич и РЗИ-Добрич за предприемане на действия по 

компетентност. Постъпил е отговор от Заместник-

министъра на здравеопазването, от който е видно, че 

жалбата е препратена до БАБХ и Община Добрич  за 

решаване по компетентност. Няма постъпила 

информация за предприетите действия от отговорните 

институции. 

28 28.10.2020 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Носи се миризма на изгоряла пластмаса в 

района на бул. Христо Смирненски № 147, 

най-вероятно от цех за производство на 

врати, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място от експерти на РИОСВ-Варна е установено, 

че за отопление на обекта е инсталирана камина. В 

момента на проверката в камината има остатъци 

/пепел/ от изгорени дървени материали. На управителя 

на дружеството е дадено предписание  да се 

представят копия от фактури за закупуване на дърва 

или пелети за огрев. Предписанието е изпълнено в 

срок. 

 

                                                                                                                 ЗА ДИРЕКТОР:  

         ДЕРИЯ ТАШЕВА 

         гл. експерт дирекция „ПД“ 

 

         съг. Заповед № 302/ 15.11.2018 г. 

         на директора на РИОСВ-Варна 

 


