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Министерство на околната среда и водите              
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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувани две нерегламентирани сметища 

в района на картинг пистата в кв. „Виница“, 

гр. Варна. 

Община Варна  

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. Извършена 

е проверка на място от служители на общината, при 

която е констатирано наличие на строителни отпадъци 

на площ не по-малко от 1 дка. Дейността се извършва 

от фирма, която няма необходимия за това документ 

по ЗУО. От страна на общината са предприети 

административнонаказателни действия срещу 

нарушителя за констатираното замърсяване. 

Сигналът е основателен. 

2 02.04.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа под хотел 

„Бриз“, к-с „Св. Никола“, гр. Варна. 

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. 

3 02.04.2021 г. Зелен телефон Щъркел със счупено крило в с. Ветрино, 

общ. Ветрино. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида бял 

щъркел. Птицата е с фрактура на дясно крило и не 

може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 

за биологичното разнообразие, екземпярът е настанен 

за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

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


4 06.04.2021 г. Зелен телефон Продават се охлюви на рибната борса, 

Колхозен пазар, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

При извършената проверка на място са установени 

изложени за продажба 5 кг. охлюви. По време на 

проверката е дадено 1 бр. предписание за 

предоставяне на документи доказващи произхода на 

охлювите. Предписанието е изпълнено. Установено е, 

че охлювите не са събрани от природата, а са закупени 

от ферма за охлюви. Сигналът е неоснователен.   

5 06.04.2021 г. Зелен телефон Неправомерно създаден път от големи 

камиони, почистващи в района на ВиК 

станцията, м-т „Панорама“, к.к. „Златни 

пясъци“. 

В и К Варна ООД 

Община Варна 

Сигналът е  препратен на община Варна и В и К Варна 

ООД за предприемане действия по компетентност. На 

06.04.2021 г. е извършено транспортиране на част от 

отпадъците с код 19 08 02, генерирани от ПСОВ 

„Златни пясъци“, с цел тяхното депониране на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци, с. Въглен. 

Отпадъците се намират на кота „215“, която е част от 

пречиствателната станция и въпросния път е изграден 

за осигуряване на достъп до нея, с цел обслужването й. 

Сигналът е неоснователен. 

6 07.04.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в базата на 

„Девен“ АД, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е без фрактури 

или открити рани, но отказва да лети и да се храни. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие, птицата е настанен за лечение в ОП 

„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

7 07.04.2021 г Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо с изложени съмнения за 

незаконно променяне на бреговата ивица в с. 

Казашко, общ. Варна. 

БДЧР 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка на място с представители на БДЧР. Не са 

установени нарушения по екологичното 

законодателство. 

8 08.04.2021 г. Зелен телефон Изхвърлят се отпадъци от пластмасови 

цистерни до колоните на Аспарухов мост, 

гр. Варна. 

Община Варна  

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При обхода на 

канала свързващ Варненско езеро с Черно море не се 

констатира наличие на лица в обсега на проверявания 

район, които да извършват нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води във водните обекти.  



9 08.04.2021 г. Зелен телефон „Солвей Соди“ АД системно изхвърлят с 

камиони тонове отпадъци в землището на с. 

Падина, общ. Девня. 

Община Девня Сигналът е неоснователен. „Солвей Соди“ АД 

извършва VІІ етап по надграждане дигата на утаител 

„Падина“. Надграждането се извършва със скална маса 

и варовикови отсевки. Те се добиват от кариера 

„Люляка“ и се транспортират със самосвали до обекта. 

Сигналоподателят не отговаря на представения от него 

телефонен номер.   

10 08.04.2021 г. Зелен телефон Системно се усеща задушлива миризма на 

стопена пластмаса от дейността на студио за 

реклама в ж.к. „Възраждане“, бл. 80, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че миризмата е поради извършваща се профилактика 

на пречиствателното съоръжение (карбонов филтър с 

активен въглен) и аспирационната уредба. На 

дружеството са дадени  2 предписания с текущ срок.  

11 09.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Камиони изхвърлят начупен асфалт на ул. 

„Тодор Хаджистанчев“ в кв. „Виница“, гр. 

Варна.  

Община Варна  

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е 

наличие на фрезован асфалт от ремонт на пътната 

мрежа. Отпадъците са на две места с обща площ 300 

кв. м.  Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. За 

предприетите действия от общината няма постъпила 

информация по случая.  

12 12.04.2021 г. Зелен телефон От 2-3 месеца се усеща миризма на нафта и 

тежки метали в района на ул. „Краков“, гр. 

Варна. 

Община Варна Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 

Варна за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

общината, при която не са установени потенциални 

източници на цитираните в сигнала миризми. В района 

се намират големи търговски вериги. 

Сигналоподателят не отговаря на представения от него 

телефонен номер.  



13 12.04.2021 г. Зелен телефон Извършват се ремонтни дейности до 

щъркелово гнездо в с. Белоградец, общ. 

Ветрино. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място е установено, че бивша хлабарница в с. 

Белоградец, общ. Ветрино е закупена от частно лице и 

се реконструира в жилищна сграда. На комина на 

сградата е изградено гнездово местообитание на бял 

щъркел, което е заселено от двойка щъркели. По 

информация на собственика на имота е предвидено 

изграждане на парапет с височина 1м и не се 

предвищда изграждане на покрив върху 

съществуващата плоча. 

14 12.04.2021 г. Зелен телефон Щъркел оплетен в корда на поляна в 

началото на с. Генерал Киселово, общ. 

Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. В близост до язовир Генерал 

Киселово е намерен бедстващ екземпляр от вида бял 

щъркел. По тялото на птицата е оплетена корда, която 

пречи на щъркела да лети и да се движи свободно. 

Птицата е хваната и оплетената по тялото корда е 

премахната. От десния крак на птицата е премахната и 

една рибарска кукичка.  На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 

от Закона за биологичното разнообразие, птицата е 

пусната на свобода в района където е намерена. 

15 14.04.2021 г. Зелен телефон Нерегламентирано изхвърлени отпадъци в 

двора на „Варна Комерс“, ЗПЗ, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че замърсяването с отпадъци е почистено от 

собственика на имота. 

16 15.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършват се разкопки с багер в скалите на 

плажната ивица в с. Топола, общ. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

Сигналът е неоснователен. Дейността не противоречи 

на режимите на защитената зона. Сигналът е 

препратен към Министерство на туризма. 

17 16.04.2021 г. Зелен телефон Извършва се гола сеч в близост до 

Дуранкулашко езеро, по пътя към 

„Патарника“. Нарушава се спокойствието на 

гнездящите птици. 

РИОСВ-Варна 

ДЛС Балрчик  

РДГ Варна 

Сигналът е неоснователен. Съгласно писмо от ДЛС 

Балчик, сечта се извършва във връзка с дадено от РДГ 

Варна предписание за извършване на санитарна сеч. С 

цел предприемане на превантивни мерки, е изпратено 

писмо до РДГ-Варна, с молба, при издаване на 

предписания за извършване на сечи и определяне на 

сроковете за изпълнение на предписанията, да се 

предвижда стартиране и/или провеждане на сечите 

извън размножителния период на птиците. 



18 19.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Излива се бяла течност в началото на к.к. 

„Св. Св. Константин и Елена“, покрай хотел 

„Сана“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При проверката 

не се констатира оцветяване в бяло на водите в дерето 

и същите са бистри.  

19 19.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършване на незаконна сеч в резерват 

„Балтата“ в близост до к.к. „Албена“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

терен. По време на проверката в района не е 

констатирано да се извършва сеч на дървета. Не са 

констатирани нарушения по режимите на ПР 

„Балтата“, определени в заповедите за обявяване, 

плана за управление и Закона за защитените 

територии. 

 В изпълнение на дейности  от по Проект № 

BG16М1ОP002-3.007-0011-С03 “Прилагане на мерки 

за възстановяване и опазване на природното 

местообитание 91F0 Крайречни смесени гори в ПР 

Балтата”, по който РИОСВ-Варна е бенефициент, и 

във връзка с  договор с предмет „Изпълнение на 

хидротехнически и хидромелиоративни мерки за 

подобряване на отводнителната и овлажнителна мрежа 

в ПР „Балтата“, сключен между РИОСВ-Варна и 

фирма изпълнител, са почистени и преместени в 

границите на защитената територия стари, изсъхнали 

дървета, пънове и храсти.   

20 19.04.2021 г Зелен телефон Изхвърлят се различни отпадъци, 

включително и лесно запалими в имот на ул. 

„Армейска“, гр. Добрич 

Община Добрич Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Добрич за предприемане действия по компетентност. 

За предприетите действия от общината няма 

постъпила информация по случая. 

21 19.04.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ ястреб в с. Брестак, общ. 

Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

обикновен мишелов. Птицата е с голяма открита рана 

под дясното крило, която обхваща и част от коремната 

кухина. При транспортиране на екземпляра към 

спасителен център птицата е умряла. 



22 19.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Разрушава се бреговата ивица на плажа в гр. 

Бяла, обл. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма  

РДНСК 

Сигналът е неоснователен. Обектът, предмет на 

сигнала, представлява „Укрепване на местност 

„Шергурна“, землище на гр. Бяла, община Бяла. 

 Във връзка с реализация на обекта, на по-

ранен етап е извършена проверка на терен и по 

документи от експерти на РИОСВ-Варна. При 

проверката е установено, че се извършва строителство 

на обект от първостепенно значение „Укрепване на 

местност „Шергурна“, гр. Бяла, област Варна, в ПИ с 

идентификатори 07598.307.12, 07598.307.39 и 

07598.307.40 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, 

област Варна, за който има издадено Разрешение за 

строеж № 41/14.12.2020 г. на главния архитект на 

община Бяла. Дейността е съгласувана по реда на 

екологичното законодателство. За същото са 

уведомени  Министерство на туризма и РДНСК. 

 

23 20.04.2021 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило на ул. 

„Смолян“, гр. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Птицата е с открита рана под 

дясното крило и крилото виси.  Птицата е жизнена, но 

не може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие, екземпярът е 

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

24 20.04.2021 г. Зелен телефон В „Девна Цимент“ АД горят отпадъци и се 

усеща силна неприятна миризма в кв. „Река 

Девня“, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. За експлоатация на 

инсталацията на „Девня цимент“ АД има издадено 

комплексно разрешително, включващо и дейности по 

изгаряне на отпадъци. По данните от СНИ на Пещ № 7 

и АИС „Извори“, гр. Девня няма констатирано 

превишение на нормите по контролираните 

замърсители. Сигналоподателят е уведомен за 

резултатите от извършените проверки. 

25 20.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Свободно пуснати домашни кучета 

унищожават гнезда на наземно гнездящи 

птици в защитена зона „Варненско-

Белославско езеро“. 

РИОСВ-Варна 

Община Девня 

Сигналът е препратен по компетентност към община 

Девня. Съгласно отговор от Община Девня при 

извършена от тях проверка не е установено 

унищожаване на гнезда и яйца на посочените птици. 

Собственикът на кучетата е предупреден  да не 

допуска свободно движение на същите в района. 

Сигналът е неоснователен. 



26 20.04.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел на ул. 

„Панагюрище“, гр. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Екземплярът е в добро 

общо състояние, без открити рани или фрактури. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие, екземпярът пуснат на свобода в 

границите на резерват Камчия. 

27 21.04.2021 г. Зелен телефон Намерено бедстващо птиче с черно-бяла 

окраска в къща в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Беловрата мухоловка. Птицата е в добро общо 

състояние, без открити рани или фрактури. Прави 

опити за летене, но не може да лети на големи 

разстояния. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие, екземпярът е настанен за 

лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

28 22.04.2021 г Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършват се разкопки с багер в скалите на 

плажната ивица в с. Топола, общ. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

Сигналът е неоснователен. Дейността не противоречи 

на режимите на защитената зона. Сигналът е 

препратен към Министерство на туризма. 

29 23.04.2021 г. Зелен телефон Замърсен въздух и неприятна миризма в 

района под „Екарисаж“, гр. Варна.  

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. За експлоатация на 

инсталацията на „Екарисаж“ ЕООД има издадено 

комплексно разрешително. Извършена е проверка на 

място и обход на населените места около обекта. Не се 

констатира наличие на миризми, посочени в сигнала. 

Сигналоподателят не отговаря на представения от него 

телефонен номер. 

30 26.04.2021 г. Зелен телефон Изхвърлена колба със странно съдържание 

на ул. „Славянска“ №26, гр. Добрич. 

Община Добрич Сигналът е препратен на община Добрич за 

предприемане действия по компетентност. Извършена 

е проверка от служители на общината на посочения 

адрес, при която не е констатирано нерегламентирано 

изхвърлена колба с неизвестно съдържание. 

Сигналът е неоснователен. 

31 26.04.2021 г. Зелен телефон През целия ден се усеща миризма на 

въглеводороди около хипермаркет 

„Практикер“, гр. Варна, от 3-4 кораба във 

Варненско езеро разположени най- близо до 

района. 

МА Варна Сигналът е препратен на Морска администрация 

Варна за предприемане действия по компетентност. 

При извършената проверка е констатирано, че в 

района на източната част на Варненско езеро няма 

кораби на котвена стоянка. През последните 72 часа в 

района не е имало никакви операции, при които 

съществува риск от разлив на нефтопродукти и/или 

нефтоводни смеси. За констатациите от проверката, 

сигналоподателят е уведомен надлежно. 

Сигналът е неоснователен. 



32 26.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изливане на бетон в имоти в ЗПЗ-гр. Варна и 

незаконно поставени ограждения с катинари, 

като се ограничава достъпа на 

собствениците до същите. 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност към Община 

Варна. За предприетите действия от общината няма 

постъпила информация по случая. 

33 27.04.2021 г. Зелен телефон Червен камион изхвърля фекални води в 

канавка оттичаща се в река, по пътя гр. 

Девня-с. Падина. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При проверката  

се констатира, че ревизионната шахта е към „В и К 

Варна“ ООД и в нея е разрешено включването на 

отпадъчни води в канализацията, извършвани 

специализирани за целта МПС (фекалки). 

34 27.04.2021 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище в 

местност „Боровец-Север“, в района на Араб 

чешма, гр. Варна. 

Община Варна  

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане действия по компетентност. Извършена 

е проверка на място от служители на общината, при 

която се установи, че замърсяването касае имоти 

горска територия и е препратен на ДГС „Варна“ за 

предприемане на действия. 

Сигналът е основателен. 

35 27.04.2021 г. Зелен телефон Наблюдава се бял дим в целия кв. 

„Повеляново“, гр. Девня, от заводите преди 

пристанище „Варна-Запад“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

резултатите от СНИ на инсталациите, находящи се в 

района на кв. „Повеляново“, гр. Девня. По резултатите 

от тях и по данни от АИС „Извори“, гр. Девня не е 

констатирано превишение на нормите по 

контролираните газови емисии във въздуха. Няма 

възникнали аварийни ситуации и нарушения в 

нормалния технологичен режим на територията на 

дружествата. 

36 27.04.2021 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище от 

строителни отпадъци и др. след картинг 

пистата в кв. „Виница“, гр. Варна. 

Община Варна  

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. За 

предприетите действия от общината няма постъпила 

информация по случая. 

37 28.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изхвърлено голямо количество лекарства в 

шахта на ул. „Македония“ и ул. „Любен 

Каравелов“, гр. Варна. 

Община Варна 

РИОСВ-Варна 

РЗИ Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна и община 

Варна. Констатирано е изхвърляне на опаковки и 

лекарства в шахта на дъждовната канализация. 

Шахтата е почистена и допуснатото замърсяване е 

отстранено. 



38 28.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Излива се бяла течност в началото на к.к. 

„Св. Св. Константин и Елена“, покрай хотел 

„Сана“. 

Община Варна  

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При проверката 

не се констатира оцветяване в бяло на водите в дерето 

и същите са бистри. 

39 29.04.2021 г. Зелен телефон Намерени 8 новоизлюпени екземпляра от 

вида Бял ангъч на пътя Варна-Добрич, срещу 

пристанище „Варна-Запад“. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Не е намерена родителската 

двойка на новоизлюпените 8 екземпляра от вида Бял 

ангъч. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие, птиците са настанени за 

отглеждане в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

40 29.04.2021 г. Зелен телефон Засипват се изкопи с отпадъци и се изливат 

отпадни води в местност „Мъзгите“, общ. 

Аксаково. Засегнати са частни имоти. 

Община Аксаково Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Аксаково за предприемане действия по 

компетентност. От община Аксаково няма постъпила 

информация за предприетите действия. На 07.05.2021 

г. жалбоподателят оттегля жалбата си с мотив, че са 

прекратени неправомерните действия.   

41 29.04.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Всяка сутрин между 5:00 и 8:00 ч. въздухът в 

гр. Варна е силно замърсен, наблюдава се 

мъгла и се усеща неприятна миризма идващи 

от „Агрополихим“ в кв. „Повеляново“, гр. 

Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

резултатите от СНИ на инсталациите, находящи се в 

района на кв. „Повеляново“, гр. Девня. По резултатите 

от тях и по данни от АИС „Извори“, гр. Девня не е 

констатирано превишение на нормите по 

контролираните газови емисии във въздуха. Няма 

възникнали аварийни ситуации и нарушения в 

нормалния технологичен режим на територията на 

дружествата. Сигналоподателят е уведомен за 

резултатите от извършените проверки. 

 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР:  
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