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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 МАРТ 2021 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1 01.03.2021 г. Зелен телефон Замърсяване на въздуха от къща, в която 
използват твърдо гориво на ул. „Мир“, гр. 
Варна. 

Община Варна Препратен е на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. Извършена е проверка на 
място от служители на общината, при която не е 
констатирано наличие на цитирания в сигнала дим. 
Сигналоподателя е уведомен по телефона за 
резултатите от проверката. 
Сигналът е неоснователен. 

2 01.03.2021 г. Зелен телефон Замърсен въздух и задимяване на пътя от 
кръговото кръстовище на Автогара-Варна по 
бул. „Васил Левски“, посока кв. „Максуда“, 
гр. Варна. 

Община Варна Препратен е на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. Извършена е проверка на 
място от служители на общината, при която не е 
констатирано наличие на цитирания в сигнала дим. 
Сигналоподателя е уведомен по телефона за 
резултатите от проверката. 
Сигналът е неоснователен. 

3 01.03.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в района на хижа 
„Ветеран“, плаж „Фичоза“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която е 
обходена плажната ивица от северната и южната 
страна на хижа „Ветеран“, но не е установен мъртъв 
екземпляр от разред Китоподобни. 

4 02.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба срещу незаконно строителство на 
дестилерия за лавандула в с. Медово, общ. 
Добричка. 

Община Добричка Сигналът е адресиран до община Добричка. За 
предприетите действия от общината няма постъпила 
информация по случая. 



5 02.03.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Централен плаж, 
гр. Шабла, до заведенията. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената е проверка 
от експерти на РИОСВ-Варна на място на плажната 
ивица е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. По тялото на делфина не са установени 
следи от рибарски мрежи. 

6 02.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Засипване със земни маси брега на 
Варненско езеро в района на с. Казашко, 
общ. Варна. 

Община Варна 
Областна 

администрация 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е 
засипване на имоти общинска и държавна собственост 
със земни маси. Сигналът е препратен на общината за 
предприемане действия по компетентност. 

7 04.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В с. Цонево, общ. Дългопол се отглеждат 
животни в кравеферма при неспазване на 
санитарно-хигиенни изисквания. Обекта не е 
снабден с питейна вода и отпадъците от 
дейността се изхвърлят на нерегламентирани 
за това места. 

БАБХ Препратен е на БАБХ за предприемане действия по 
компетентност. Уведомени сме писмено, че не са 
констатирани нарушения при извършената проверка 
на място от служители на БАБХ. 
Сигналът е неоснователен. 

8 04.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Усеща се миризма сутрин в гр. Варна Община Варна 
РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. В сигнала не е 
конкретизиран източник и място. За осъществявания 
контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. 
Варна и компетентните органи, сигналоподателя е  
уведомен писмено. 

9 09.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба срещу извършване на 
нерегламентирана търговска дейност в гараж 
в с.о. „Горна трака“, гр. Варна, както и 
разрушаване на предпазна стена на съседен 
имот. 

Община Варна 
 

Сигналът е адресиран до община Варна. За 
предприетите действия от общината няма постъпила 
информация по случая. 

10 10.03.2021 г. Зелен телефон Системно се горят гуми на автомивка за 
цистерни на ул. „Девня“, гр. Варна. 
Отпадните води от измиването на цистерни 
замърсени с химикали се изтичат в близкото 
дере. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. За 
констатираните нарушения е съставен АУАН и са 
дадени предписания. 

11 10.03.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Централен плаж, 
гр. Варна, на 50 м от заведение „Ел Капан“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която е 
обходена плажната ивица от северната и южната 
страна на заведение „Ел Капан“, но не е установен 
мъртъв екземпляр от разред Китоподобни. 



12 11.03.2021 г. Зелен телефон Наблюдава се дим от автосервиз на ул. „Поп 
Димитър“ и бул. „Трети март“, 
кв.“Възраждане“. Предполага се, че се горят 
гуми. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. При извършен 
оглед на обекта и района около него не се констатира 
горене на гуми. 

13 11.03.2021 г. Зелен телефон Изхвърлени строителни отпадъци по пътя 
Варна-Добрич, до разклона за с. Доброглед. 
Отпадъците са останали от извършен ремонт 
на пътното платно. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия от общината. 

14 11.03.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж 
„Аспарухово“, гр. Варна, до буната на 
бреговата кула. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място, при която е обходен района на буната на плаж 
„Аспарухово“, но не е установен мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

15 12.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувани две нерегламентирани сметища 
на разклона за „Аксаковска панорама“,  общ. 
Аксаково. 

Община Аксаково Сигналът е основателен.  Препратен е на община 
Аксаково за предприемане действия по 
компетентност. В РИОСВ-Варна няма постъпила 
информация за предприетите действия от общината. 

16 12.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изгражда се индустриална зона на 
територията на бившето летище до с. 
Калиманци, общ.Суворово 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. В писмото не са налични  
данни за сигнал - информация за незаконосъобразни 
или нецелесъобразни действия или бездействия, с 
които се засягат държавни или обществени интереси, 
права или законни интереси на други лица, по смисъла 
на чл. 117, ал. 4 от Административнопроцесуалния 
кодекс /АПК/. В писмото липсва конкретика и яснота 
по отношение на исканата информация, за което 
сигналоподавателят е уведомен. 

17 12.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършват се строителни дейности на 
източния бряг на яз. Николаевка и се 
депонира асфалтова маса изнесена при 
ремонта на пътни настилки на площадка в 
заливната част от долината на Николаевска 
река, общ. Суворово. 

Община Суворово 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е 
наличие на фрезован асфалт и примеси от чакъл на 
площ 200 м2. Сигналът е препратен е на община 
Суворово за предприемане на действия по 
компетентност. 

18 15.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Оттичат се отпадни води от  25 къщи по ул. 
„Крали Марко“ в с. Гроздьово, общ. Долни 
чифлик. 

Община Долни чифлик Сигналът е препратен  на община Долни чифлик за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия от общината. 



19 15.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

До паркинга на автобусите близо до ЖП-
гарата в гр. Варна се секат вековни дървета. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. В 
отговор е предоставена информация, че сечта на 
дърветата се извършва в подстанции на ВиК Варна, 
съгласно издадена заповед на кмета на община Варна, 
след извършена санитарна експертиза. 

20 15.03.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Тилия“, 
к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна, 
Община Варна 

Сигналът е основателен. Във връзка с издадено на 
Община Варна, Разрешително по реда на Наредба № 8 
за ползване на изключения от забраните въведени в 
Закона за биологичното разнообрази, е уведомена 
общината, за предприемане на действия по премахване 
и обезвреждане на намерения мъртъв делфин по реда 
на Закона за ветеринаромедицинската дейност. 

21 15.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно задимяване от  изгаряне на гуми и 
други отпадъци от къща на ул. „Хан 
Кубрат“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е адресиран до община Варна. За 
предприетите действия от общината няма постъпила 
информация по случая. 

22 17.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище на 
брега на р. Камчия, в землището на с. 
Ивански, общ. Шумен. 

РИОСВ-Шумен Сигналът касае община извън териториалния обхват 
на РИОСВ-Варна. Сигналът е препратен на РИОСВ-
Шумен за предприемане действия по компетентност. 

23 18.03.2021 г. Зелен телефон Горят се отпадъци от пункт за вторични 
суровини срещу бл. №22, кв. „Левски“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е 
констатирано изгаряне на отпадъци на площадката. 
При огледа са установени следи от пепел от горене на 
дърва.  

24 19.03.2021 г. Зелен телефон Застрашено от падане щъркелово гнездо в с. 
Габърница, общ. Ветрино. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установено гнездово местообитание на бял 
щъркел, намиращо се върху стоманобетонен стълб. 
Гнездото е силно наклонено на една страна и се е 
свлякло върху електропроводите. По време на 
проверката екип на „ЕРП Север“ АД, извърши 
обезопасяването на гнездовото местообитание, чрез 
поставяне на платформа. 

25 22.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано изхвърляне на 
строителни отпадъци край черен път след с. 
Кичево, общ. Аксаково. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия от общината. 



26 22.03.2021 г Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище в 
района на телевизионната кула, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия от общината. 

27 23.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

При строителство на хотел в с. Кранево, 
общ. Балчик, земните маси от изкопните 
дейности се депонират в съседен жилищен 
имот. 

Община Балчик Сигналът е препратен на община Балчик за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия от общината. 

28 24.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изтичане на фекални води по уличната 
мрежа в кв. „Максуда“, гр. Варна, както и 
натрупани големи количества отпадъци до 
границата с бул. „Левски“. 

Община Варна 
В и К Варна ООД 

Сигналът е препратен на община Варна и В и К Варна 
ООД за предприемане действия по компетентност. В 
РИОСВ-Варна е постъпила информация за почистване 
участъците на дерето, извозените отпадъци и 
разставените съдове за разделно събиране на битови 
отпадъци. Служители на В и К Варна ООД са 
извършили проверка на място, като е проведена 
профилактика на регламентираната улична  битова 
канализация и същата функционира нормално. 
Регулярно дружеството извършва проверка и 
профилактика на битовата канализационна мрежа с 
цел нормалното й функциониране. 
Сигналът е основателен.   

29 25.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсена е плажната ивица по протежение 
на целия Варненски плаж. 

Министерство на 
туризма  

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
Офицерски плаж и плаж Буните, гр. Варна от експерти 
на РИОСВ-Варна. Плажовете са отдадени на концесия 
от Министерство на туризма. Концесионерите на 
съответните плажове следва да ги поддържат в добро 
състояние. 

30 25.03.2021 г. Зелен телефон В дерето до пивоварния завод в гр. Варна 
тече черна вода. 

Община Варна 
РИОСВ-Варна 

В и К Варна ООД 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, РЛ-Варна и В 
и К Варна ООД. Констатирано е наличие на черен 
филм по водната повърхност и миризма на 
въглеводороди в откритата част на дере, в което е 
включена дъждовната канализация на района на гр. 
Варна. Сигналът е препратен за предприемане 
действия по компетентност от община Варна. Дадени 
са 2 предписания на община Варна. 



31 26.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Цистерна изпомпва съдържанието от 
септична яма на ул. „Спортист“ в с. 
Рогачево, общ. Балчик, и го изхвърля в 
съседен празен имот. 

Община Балчик Сигналът е препратен на община Балчик за 
предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-
Варна няма постъпила информация за предприетите 
действия от общината. 

32 31.03.2021 г Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на крайбрежната 
ивица, гр. Варна, след трета буна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
място, при която е обходен района на трета буна, но не 
е установен мъртъв екземпляр от разред Китоподобни. 

33 31.03.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище по 
АМ „Хемус“, посока Варна-Шумен, до 
отбивката преди разклона за с. Ветрино. 

ОПУ Варна 
Община Провадия 
Община Ветрино 

Сигналът е препратен на ОПУ Варна, Община 
Провадия и Община Ветрино за предприемане 
действия по компетентност. В РИОСВ-Варна няма 
постъпила информация за предприетите действия. 

 

                                                                                                                 ЗА ДИРЕКТОР:  

        ИНЖ. ВАЛЕРИ СТАНЕВ 
 

  

          
 
 

 
 


