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Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 

 
 

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

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 1 01.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно се наблюдава смог в гр. Провадия 

от завод „Слънчеви лъчи“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че сигнала касае дейността на котелната централа, в 

която са инсталирани 4 бр. котли. В момента на 

проверката работят 2 бр. котли, единия от които е на 

работно гориво природен газ, а другия на  

слънчогледова люспа. На котела на слънчогледова 

люспа има пречиствателно съоръжение – модул 

ръкавни филтри (246 бр.). Котлите са в нормален 

технологичен режим. 

2. 2 04.10.2021 г. Зелен телефон Намерен таралеж в Морска градина, гр. 

Варна, с рана около окото. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е с открита рана 

на гланата. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР същият 

е настанен за лечение в ОП Зоопарк СЦ“ гр. Варна. 



3. 3 04.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Река Батова, к.к. „Албена“, не се оттича към 

Черно море, вдигнала е нивото си и е 

„изяла“ още от дюните по протежение на 

плажната ивица. 

РИОСВ-Варна/БДЧР Сигналът е основателен. При извършена съвместна 

проверка на място с представител на БДЧР, е 

констатирано, че сутерена на х-л „Гергана“, КК 

„Албена“, е наводнен. Течащите повърхностни води 

сформирани от територията на поддържан резерват 

„Балтата“, образуват водно течение, което достига до 

най-южната точка на плаж „Албена“ /до х-л „Гергана/, 

като след това се отклонява в дясна посока и водите 

навлизат около 500 м успоредно на плажната ивица по 

посока с. Кранево /плаж „Батовски“, попадащ в 

защитена местност „Блатно кокиче“/ и достига до 

точка с GPS координати N 43°20'59.6", Е 28°4'26.7". 

Водното течение не се влива в Черно море. 

Образуваният разлив е с ширина около 3-5 м,  

На основание параграф 7 от Преходни и заключителни 

разпоредби от ЗЗТ, е съгласувано аварийно 

възстановяване естественото оттичане на течащите 

повърхностни води сформирани от територията на 

поддържан резерват „Балтата“, в Черно море, на 

територията на ЗМ «Блатно кокиче», с цел 

предотвратяване възникването на инциденти 

застрашаващи човешкото здраве и сградният фонд. 

4. 4 05.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано извършване на 

строителни дейности в с.о. „Сотира“, без 

необходимите за това документи. 

Община Варна 

ДНСК 

Компетентните органи вече са уведомени от 

жалбоподателя за предприемане на действия. От 

страна на  РИОСВ-Варна има издадено 

писмо/становище за инвестиционно предложение за 

строителство в имота цитиран в жалбата. 

5. 5 06.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано изхвърлени отпадъци от 

разкомплектовани моторни превозни 

средства в място отредено за торище в с. 

Белоградец, общ. Ветрино. 

Община Ветрино Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Ветрино за предприемане действия по компетентност. 

В РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия по случая от служители на 

общината. 



6. 6 06.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано изливане на отпадни води 

от тръбопровод в съседен земеделски имот в 

с. Сава, общ. Дългопол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че от дейността на винарска изба изтичат отпадъчни 

води от преливника на резервоар към отводнителен 

канал. Дадено е предписание за преустановяване 

заустването на отпадъчни води. При извършен 

последващ контрол е констатирано, че предписанието 

е изпълнено.  

7. 7 06.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Излят бетон върху плажната ивица в 

местност „Дълбока“, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

РДНСК – Добрич 

Областна 

администрация Добрич 

Община Каварна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 

проверка с представители на БДЧР, Областна 

администрация Добрич и Община Каварна, в 

границите на ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Комплекс 

Калиакра“ във връзка с подадения сигнал и издадени 

решения и съгласувателни документи по реда на 

екологичното законодателство. От РДНСК – Добрич е 

предоставено становище относно извършена от тях 

самостоятелна проверка по случая. С писма са 

изискани становища по компетентност от Областна 

администрация Добрич и Община Каварна, както и 

ново становище от РДНСК – Добрич, във връзка с 

установеното при извършените проверки. След 

получаване на становищата ще бъде преценена 

необходимостта от предприемане на последващи 

действия. 

8. 8 08.10.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин върху скалите след 

кораб „Комета“, кв. Аспарухово, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена на място 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на плажната 

ивица е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. По тялото на делфина не са установени 

следи от рибарски мрежи. Във връзка с издадено 

разрешително по реда на Наредба № 8 е уведомена 

община Варна за предприемане на действия по 

премахване и обезвреждане на тялото. 

9. 9 11.10.2021 г. Зелен телефон Денонощно запрашаване и дебел слой 

боклук в радиус от 2 км от зърнобаза в с. 

Тополи. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При проверката 

не се констатира запрашаване от дейността на 

зърнобазата, описано в сигнала. 



10. 1

0 

11.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

От 01 октомври  се изливат фекални води по 

ул. „Св. Никола“, в района на „Алея Първа“, 

гр. Варна, от спукана канализационна тръба. 

Община Варна 

В и К Варна ООД 

Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината и „В и К Варна“ ООД. Констатирано е, че 

канализационни води излизат свободно на тротоар.  

Установения теч е по канализационен частен 

тласкател и същия не се обслужва от „В и К 

Варна“ ООД. Проблемния участък е разкрит. Съставен 

е констативен протокол. Отговорните собственици са 

установени и са дадени предписания за привеждане на 

съоръжението в изправност.  

11. 1

1 

12.10.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Воден бик с рана в 

областта на гърдите, в района на автогара- 

Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е с открита рана 

на гърдите. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР 

същият е настанен за лечение в ОП Зоопарк СЦ“ гр. 

Варна. 

12. 1

3 

12.10.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Бял ангъч, която не 

лети, в кв. „Галата“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е в безпомощно 

състояние. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР същият 

е настанен за лечение в ОП Зоопарк СЦ“ гр. Варна. 

13. 1

4 

13.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано стопанисване на 

общински и държавни имоти в гр. Каварна 

от група фирми, без необходимите за това 

документи. 

Община Каварна Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Каварна за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината. Сформирана е комисия, която да обследва 

изложеното в сигнала. Извършени са проверки на 

място и по документи. Работата на комисията следва 

да приключи до 18.11.2021 г., с цел установяване на 

всички факти и обстоятелства, всички издадени 

документи и разрешителни и законността на всеки 

един обект описан в сигнала. 

14. 1

5 

14.10.2021 г . Зелен телефон Намерена птица от вида Голям ястреб с 

травма на окото, с. Партизани, общ. 

Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е с кръвоизлив 

на окото и не може да лети. На основание чл.39, ал.2, 

т.2 от ЗБР същият е настанен за лечение в ОП Зоопарк 

СЦ“ гр. Варна. 

15. 1

6 

15.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерена чайка със счупени крило между 

бл. 15 и бл. 16 в кв. „Чайка“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Бедстващата птица е млад 

екземпляр от вида Сребриста чайка (Larus argentatus).  

Видът Сребриста чайка (Larus argentatus) не е включен 

в Приложение №3 на Закона за биологичното 

разнообразие, като защитен вид. 



16. 1

7 

15.10.2021 г. Зелен телефон Намерена птица Поен дрозд с ранено крило 

на бул. „Цар Освободител“ № 162, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е с рани по 

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

настанен за лечение в ОП Зоопарк СЦ“ гр. Варна. 

17. 1

8 

15.10.2021 г. Зелен телефон Намерена птица Дърдавец с травми, 

Колхозан пазар, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е в безпомощно 

състояние. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР същият 

е настанен за лечение в ОП Зоопарк СЦ“ гр. Варна. 

18. 1

9 

15.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Наблюдава се дим от функционирането на 

инсинератор за термично третиране на 

отпадъци в гр. Девня, собственост на фирма 

„Екосейф“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена епроверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. По представена 

справка от автоматичната система за собствени 

непрекъснати измервания за периода от 13 до 

20.10.2021 г. няма констатирани превишения на НДЕ 

по контролираните замърсители на въздуха. 

Конкретно за датата на сигнала (15.10.2021 г.), 

инсталацията не е била в експлоатационен режим. 

19. 2

0 

18.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано сметище в гр. 

Добрич, между улиците „Панайот 

Станчев“ и „Силистра“. 

Община Добрич Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Добрич за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината, при която е констатирано, че площадката 

около контейнерите за битови отпадъци в 

действителност е замърсена. Почистени са 

контейнерите и прилежащите територии за твърди 

битови отпадъци. При извършен последващ контрол 

не се констатира замърсяване или образуване на 

сметище на посоченото място. 

20. 2

1 

18.10.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица Козодой в 

„Цветен квартал“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е без опашка и 

оскубани пера в безпомощно състояние. На основание 

чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР същият е настанен за лечение в 

ОП Зоопарк СЦ“ гр. Варна. 

21. 2

2 

21.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано сметище в района на с.Равна 

гора при ТП ДГС Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Аврен за предприемане действия по компетентност. В 

РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия по случая от служители на 

общината. 

22. 2

3 

25.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Водата в кв. Аспарухово от няколко дни 

мирише на лекарство и при измиване на 

ръцете оставя лепкаво усещане. 

РЗИ Варна 

В и К Варна ООД 

Сигналът е препратен на РЗИ Варна и „В и К 

Варна“ ООД за предприемане действия по 

компетентност. В РИОСВ-Варна няма постъпила 

информация за предприетите действия по случая от 

служителите на „В и К Варна“ ООД.   



23. 2

4 

25.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нередовно обслужване на съдовете за смет  

над хипермаркет „Алати“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината, при която е констатирано, че съдовете за 

битови отпадъци са обслужени от фирмата 

извършваща дейност по събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци на територията на община Варна, а 

територията около съдовете е почистена. 

24. 2

5 

25.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Непочистени контейнери на ул. „Братя 

Георгиевич“ №15, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината, при която е констатирано, че съдовете за 

битови отпадъци – 3 броя  тип „Бобър“ са обслужени и 

около тях е почистено от битови и едрогабаритни 

отпадъци. Съставен е констативен протокол с 

предписание към фирмата, поддържаща чистотата на 

териториите за обществено ползване за спазване 

графика за извозване на съдовете.   

25. 2

6 

25.10.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида 

Пъструшка, в двор на къща в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е с ранено око и 

едното крило е виснало. На основание чл.39, ал.2, т.2 

от ЗБР същият е настанен за лечение в ОП Зоопарк 

СЦ“ гр. Варна. 

26. 2

7 

25.10.2021  г. Зелен телефон Лебед, заплетен в къпинови храсти в двора 

на Строителен технически флот, Южна 

промишлена зона, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е без наранявания и 

е пусната на свобода на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от 

ЗБР.  

27. 2

8 

25.10.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида Поен 

дрозд в с. Приселци, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът не може да 

лети,б ез открити рани. На основание чл.39, ал.2, т.2 от 

ЗБР същият е настанен за лечение в ОП Зоопарк 

СЦ“ гр. Варна. 

28. 2

9 

27.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Шум и силна, неприятна миризма от 

отглеждане на голям брой крави в имот в с. 

Дончево, общ. Добричка. 

Община Добричка  

ОДБХ 

Сигналът е препратен на община Добричка и ОДБХ 

Добрич за предприемане действия по компетентност. 

В РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия по случая от служителите на 

двете институции.   

29. 3

0 

27.10.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Дърдавец с травми 

по тялото, пред Археологически музей, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е в безпомощно 

състояние, без фрактури по тялото. На основание 

чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР същият е настанен за лечение в 

ОП Зоопарк СЦ“ гр. Варна. 



30. 3

1 

29.10.2021 г. Зелен телефон Дим и задушлива миризма от горене на 

пластмаса в района на „Геосим“, 

промишлена зона, гр. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място в района на „Геосим“, промишлена зона, гр. 

Варна не се наблюдава наличие на дим и миризма, 

описани в сигнала. Не се установиха следи от горене 

на пластмаса . 

31. 3

2 

29.10.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно се наблюдава бяла или сива 

пелена над гр. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неосноватален. В снимковия материал се 

визира визуален ефект в атмосферата над общините 

Варна, Белослав и част от Девня. Предположението на 

сигналоподателя е, че това е вследствие на дейността 

на промишлените обекти, основно находящи се в 

Девненския промишлен комплекс, и пренос на 

замърсителите на въздуха към гр. Варна. По 

резултатите от АИС „Чайка“ и „Ангел Кънчев“, гр. 

Варна и АИС „Изворите“, гр. Девня няма 

констатирани превишения на пределно допустимите 

концентрации на газови емисии във въздуха. В 

РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

нарушения в технологичния режим и/или аварийни 

ситуации на обектите от Девненския промишлен 

комплекс. По представените резултати от собствения 

мониторинг на обектите (СНИ/СПИ) няма 

констатирани превишения по контролираните 

замърсители на атмосферния въздух. 

 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР:  

                                                                                                                                           инж. Юлиана Златева 

                                                                                                                                          Началник отдел „УО и ОП“ 

                                                                                                                                          Дирекция „КОС“ 

 

                                                                                                                                           За Директор на Риосв 

                                                                                                                                           Съгласно Заповед № 185/04.10.2021 г. 

                                                                                                                                           на директора на РИОСВ-Варна 

 



 

  

          

 

 

 

 


