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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 ЮНИ 2021 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 1 01.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нередовно обслужване на контейнери за 

битови отпадъци на ул. „Касиопея“ 24, с. 

Звездица, обл. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. 

Извършени са неколкократни проверки на място от 

експерти на общината. Не е установено натрупване 

и/или разпиляване на отпадъците около 

контейнерите. Поради неподходящата 

инфраструктура в района и ограничения достъп за 

сметопочистващите машини, не могат да бъдат 

предоставени съдове за индивидуално ползване.  

2. 2 01.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано производство на 

екструдирани животински храни  в бившата 

фабрика за обувки „Рива шуз“, гр. Добрич.  

При процесите силно се замърсява въздуха и 

се работи с много шумни машини. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. За 

констатираните нарушения е съставен 1 АУАН и са 

дадени предписания за отстраняването им. 

3. 3 01.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Открита публикация в интернет за 

потенциално отглеждане на сухоземна 

костенурка в „Калимански хан“, с. 

Калиманци, общ. Суворово. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна, при която са 

обходeни откритите части на коплекса и не е 

установено отглеждане на екземпляр от семейство 

Сухоземни костенурки.  

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


4. 4 02.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Твърдения за схеми за нерегламентирано 

изразходване на публични общински 

средства при дейностите си с битовите и 

строителни отпадъци и изхвърляне на 

отпадъци по пътя гр. Провадия-с. Кривня, с 

общински товарен автомобил.  

Община Провадия Сигналът е препратен на Районна прокуратура, гр.  

Провадия с молба за извършване проверка за 

наличие на извършено престъпление, съгласно 

наказателния кодекс. 

5. 5 02.06.2021   г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно изхвърляне на отпадъци от 

общински камиони на сметище в землището 

на с. Въглен. Усеща се неприятна миризма. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Извършени са 

неколкократни проверки по случая от експерти на 

РИОСВ-Варна. За констатираните нарушения е 

съставен АУАН на Община Аксаково за 

неизпълнения на условия в комплексното 

разрешително за експлоатация на „Регионалното 

депо за неопасни отпадъци за общините Варна, 

Аксаково и Белослав“, с. Въглен. 

6. 6 04.06.2021 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в общ. 

Ветрино. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана 

до ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е била с 

тежка фрактура на бедрена кост, което е наложило 

ампотиране на крайника, но след интервенцията 

птицата е умряла.  

7. 7 04.06.2021 г. Зелен телефон Намерен орел със счупено крило в гр. Бяла. РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана 

до ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е била с  

фрактура на ляво крило и вътрешни наранявания на 

05.06.21г. птицата е умряла.  

8. 8 07.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на атмосферния въздух от 

дейността на „Агрополихим“ АД, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

резултатите от СНИ на инсталациите на 

„Агрополихим“ АД. По резултатите от тях и по 

данни от АИС „Извори“, гр. Девня не е констатирано 

превишение на нормите по контролираните 

замърсители на въздуха. Няма възникнали аварийни 

ситуации и нарушения в нормалния технологичен 

режим на територията на дружеството. 

9. 9 07.06.2021 г. Зелен телефон Намерен орел на пътното платно е с. 

Осеново, посока  гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. При извършената проверка 

е установено, че птицата е от вида малък креслив 

орел и е неадекватна. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от Закона за биологичното разнообразие птицата е 

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



10. 1

0 

07.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изоставена пластмасова кутия с два 

африкански охлюва в кв. „Левски“, гр. 

Варна, на ъгъла на ул. „Петър Райчев“, бл. 

35. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Видът африкански охлюв 

не е включен в списъка на инвазивните чужди 

видове, но е нехарактерен за българската фауна и е 

определен, като вредител, във връзка с което е 

обходен района описан в сигнала. Не са открити 

екземпляри от този вид. 

11. 1

1 

07.06.2021 г. Зелен телефон Усеща се миризма на изгоряло в района на 

ЖП гара Варна. 

Община Варна Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 

Варна за предприемане действия по компетентност. 

Извършен е обход от служители на общината в 

цитирания район, при който не е установено наличие 

на посочената в сигнала миризма. За резултатите от 

проверката подателят на сигнала е уведомен по 

телефона. 

12. 1

3 

07.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано разкопаване на плажната 

ивица на плаж „Хижа Черноморец- юг“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

ОД на МВР 

Сигналът е препратен по компетентност на 

Министерство на туризма и на ОД на МВР Варна. 

Дейностите, предмет на сигнала, не противоречат на 

режимите на ЗЗ за опазване на дивите птици 

„Галата“. 

13. 1

4 

08.06.2021 г. Зелен телефон От комина на цех за производство на 

животински храни в с. Слънчево, общ. 

Аксаково, излиза светлосин дим и се усеща 

миризма на гориво. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 

че обектът не е в експлоатация, поради извършвана 

ежемесечна профилактика. 

14. 1

5 

08.06.2021 г Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В с. Александрия, общ. Крушари се 

отглеждат крави в бившето ТКЗС, без 

необходимите условия за това. Липсва канал 

за отпадни води и не се почиства оборската 

тор. Целогодишно се носи остра,  неприятна 

миризма 

ОДБХ-Добрич Сигналът е основателен. Препратен е на ОДБХ-

Добрич за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка на място от служители на 

ОДБХ-Добрич. Констатирано е, че в момента на 

проверката животновъдния обект е в 

незадоволително състояние. Дадено е предписание в 

констативен протокол и са определени срокове за 

изпълнение. 

15. 1

6 

08.06.2021 г Зелен телефон Намерено малко щъркелче, паднало от 

гнездо в с. Тръстиково, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Млад екземпляр от вида бял 

щъркел е паднал от гнездовото местообитание, 

същият е с открита рана на главата и на лявото крило 

и с хематон на ляво око. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

2 от Закона за биологичното разнообразие птицата е 

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



16. 1

7 

08.06.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Кабакум“, 

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. Уведомена е 

община Варна за предприемане на действия по 

премахване и обезвреждане на тялото. 

17. 1

8 

09.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Забелязано увреждане на плаж „Хижа 

Чернорец-юг“ от концесионера на плажа. 

Пясъкът е разоран с тежка техника и са 

унищожени растения. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

ОД на МВР 

Сигналът е препратен по компетентност на 

Министерство на туризма и на ОД на МВР Варна. 

Дейностите, предмет на сигнала, не противоречат на 

режимите на ЗЗ за опазване на дивите птици 

„Галата“. 

18. 1

9 

09.06.2021 г Зелен телефон Намерена бедстваща хищна птица в хотел 

„Астория“, к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземпляр от вида осояд се  

е ударил в стъклата на хотел „Астория“, к.к. „Златни 

пясъци“ и е зашеметен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

2 от Закона за биологичното разнообразие птицата е 

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

19. 2

0 

09.06.2021 г Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Работниците на пристанище Варна-Запад 

упражняват трудовата си дейност при 

„мизерни условия“, които представляват  

риск за тяхното здраве и безопасност. 

РЗИ Варна Сигналът е неоснователен. Експлоатацията на 

съоръженията на „Агрополихим“ АД са на 

непрекъсваем технологичен режим на работа, поради 

характера на производството и взаимовръзката на 

отделните съоръжения за производство. Спиране на 

производствения процес може да настъпи в случаи 

на аварийни ситуации, за планов ремонт, при липса 

на пазар за произведената готова продукция и други 

причини от подобен характер. 



20. 2

1 

09.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силен шум и системно запрашаване от 

производство на чакъл на ул. „Орел“, кв. 

„Аспарухово“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Не се 

констатира извършване на дейности по производство 

на чакъл, вследствие на което замърсяване с прах и 

шумово натоварване на околната среда. Липсват 

данни дейността на обекта да е разрешена от 

общинските органи по реда на ЗУТ. Сигналът е 

препратен на община Варна за предприемане 

действия по компетентност. Служители на Район 

Аспарухово са извършили неколкократно проверки 

на обекта. На собственика на имота писмени 

указания за спазване изискванията на наредбата за 

обществения ред на общински съвет на гр. Варна. На 

подателката на сигнала е отговорено писмено. 

21. 2

2 

09.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършване на непозволена търговска 

дейност на плажната ивица в резерват 

„Болата“, общ. Каварна  през почивните дни. 

РИОСВ-Варна 

 

При извършена проверка от охраната на северните 

защитени територии при РИОСВ-Варна, е 

констатирала, че в  района на местност „Болата“, 

част от Р „Калиакра“ се извършва търговска дейност 

на сладоледени изделия. На нарушителя е съставен 

акт за административно нарушение на Закона за 

защитените територии. 



22. 2

3 

09.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Умишлено заустване на река Батова и 

унищожаване на плажната ивица в резерват 

„Балтата“, к.к. „Албена“. 

РИОСВ-Варна 

 

Експерти на БДЧР и РИОСВ-Варна, 

извършиха съвместна проверка, при която са 

обходени - плаж „Кранево-север“, устието на река 

Батовска, южната част на плажа на КК „Албена“ и 

прилежащата плажна ивица между двата плажа 

/плаж „Батовски“/.  

По време на проверката е констатирано, че 

водите от река Батовска, и 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“/, след което се изтичат свободно в Черно 

море. Изтичането на водите от поддържаният 

резерват и образуването на разлив по протежение на 

плажа е в следствие на естествени процеси. 

23. 2

4 

10.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силно замърсена и варовите вода тече от 

водопреносната мрежа на кв. „Аспарухово, 

гр. Варна. 

РЗИ-Варна 

В и К Варна ООД 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на РЗИ-

Варна и В и К Варна ООД за предприемане действия 

по компетентност. Уведомени сме писмено от РЗИ-

Варна, че водоснабдяването на кв. „Аспарухово“, гр. 

Варна е от Девненските извори. Водата е в нормите 

по показатели електропроводимест и обща твърдост, 

но с високи показатели (60% нормата по обща 

твърдост). РЗИ-Варна счите, че не съществува риск 

за здравето на хората. За намаляване стойностите на 

показателя обща твърдост предлагат използване на 

средства за деминерализация и омекотяване на 

водата. 

24. 2

5 

11.06.2021 г. Зелен телефон Извършват се дейности с тежка строителна 

техника на плаж „Бялата лагуна“, с. Топола, 

общ. Балчик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснаветелн. При извършена проверка 

на терен не е установено извършване на дейности с 

тежка строителна техника на плаж „Бялата лагуна“, 

с. Топола, общ. Балчик. 



25. 2

6 

14.06.2021 г. Зелен телефон Района на островна зона, гр. Варна, е силно 

запрашен от товарене на  зърно на 

пристанището, стопанисвано от 

„ПЧМВ“ АД . 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ-Варна. Не е констатирано описаното в 

сигнала замърсеване на атмосферния въздух. 

Сигналоподателят не е уведомен за резултатите от 

извършината проверка, поради некоректно подаден 

телефонен номер.  

26. 2

7 

14.06.2021 г. Зелен телефон Замърсяване на морските води с жълто 

отлагане в крайбрежната зона на плажа под 

станция на МВР в к.к. „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. При 

извършения обход на плажната ивица не се 

констатира жълто оцветяване в морската вода и в 

заливаемата ивица. В разговор с касиера и спасителя 

на плажа се констатира, че няма постъпили 

оплаквания от посетителите на плажа. При опит за 

свързване със сигналоподателя се констатира, че 

телефон с такъв номер не съществува.  

27. 2

8 

14.06.2021 г. Зелен телефон В ЗМ „Ятата“, обл. Варна, до водното 

огледало на езерото има джип и трима души, 

управляващи дрон, което смущава птиците. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на място от експерти на РИОСВ-Варна, не  е 

установено наличието на моторни превозни средства 

и движение на хора в границите на защитената 

територия.  

28. 2

9 

14.06.2021 г. Зелен телефон В кв. „Химик“, гр. Девня, всеки ден се усеща 

неприятна миризма от завода за отпадъци 

вдясно, преди квартала. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. По представените 

резултати от СНИ на „Екосейф“ ООД не се 

констатираха наднормени концентрации по 

контролираните замърсители на въздуха. Няма 

възникнали аварийни ситуации и нарушения в 

технологичния режим на инсталацията за термична 

обработка на отпадъци. 

29. 3

0 

15.06.2021 г. Зелен телефон Изливат се фекални води по уличната мрежа 

от яма в частен имот на ул. „22-ра“, местност 

„Ракитника“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. 

Разпоредено е от общинската администраци на гр. 

Варна до администрацията на Район „Аспарухово“, 

гр. Варна за извършване на проверка на място и 

осъщиствяване на периодичен последващ контрол по 

спазване разпоредбите на ЗУТ и Наредбата на 

общински съвет за обществения ред. 

30. 3

1 

16.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Района на вятърна мелница, гр. Варна се 

презастроява и се секат 35-годишни дървета. 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна, за 

предприемане на действия по компетентност. 



31. 3

2 

17.06.2021 г. Зелен телефон Паднало щъркелово гнездо с малки 

щъркелчета в кв. „Рилци“, гр. Добрич, 

между улиците „Княз Батенберг“ и „Добри 

Немиров“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При падането на 

щъркеловото гнездо малките щъркелчета са 

затиснати от гнездото и са намерени мъртви. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 

биологичното разнообразие, мъртвите екземпляри са 

оставени на мястото, където са намерени. 

32. 3

3 

17.06.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Мишелов в гр. 

Добрич, която не лети и не се храни. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът не може да 

лети и отказва да се храни. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 2 от Закона за биологичното разнообразие птицата 

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

33. 3

4 

17.06.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща сова пред полицейския 

участък в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е в 

безпомощно състояние и не може да лети. На 

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

биологичното разнообразие птицата е настанена за 

лечение в ОП „ЦЗПЖ гр. Добрич“. 

34. 3

5 

17.06.2021 г. Зелен телефон Две бебета кукумявки са паднали от дърво в 

гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярте са в 

безпомощно състояние и не могат да летят. На 

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

биологичното разнообразие птицата е настанена за 

лечение в ОП „ЦЗПЖ гр. Добрич“. 

35. 3

6 

18.06.2021 г. Зелен телефон Изхвърлено голямо количество отпадъци от 

мокри кърпи в района на морска гара-гр. 

Варна, по пясъка между вълнолома и 1-ви 

спасителен пост. 

Община Варна 

В и К Варна ООД 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. На В и К Варна 

ООД са дадени 3 предписания за монтиране на 

пречиствателни съоръжения и ежеседмичен контрол 

за почистване и преглед на състоянието им. 

36. 3

7 

18.06.2021 г. Зелен телефон Бус с рег. № изхвърли вана и др. отпадъци в 

зелените площи до ЖП линиите на ул. 

„Девня“, срещу сухото пристанище, гр. 

Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. 

Извършена е проверка от служители на общината, 

при която не е констатирано замърсяване. При 

проведен телефонен разговор сигналоподателят 

заяви, че отпадъците са почистени по-късно от 

причинителят им.   

37. 3

8 

18.06.2021 г. Зелен телефон Намерен екземпляр от вида Горска улулица 

в безпомощно състояние в кв. „Галата“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е с фрактура 

на дясно крило и едното му око е затворино. На 

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

биологичното разнообразие птицата е настанена за 

лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 



38. 3

9 

21.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Унищожаване на дюни по плажната ивица 

межди с. Кранево и к.к. „Албена“, поради 

умишлено заустване на река Батова. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Експерти на БДЧР и РИОСВ-Варна, 

извършиха съвместна проверка, при която са 

обходени - плаж „Кранево-север“, устието на река 

Батовска, южната част на плажа на КК „Албена“ и 

прилежащата плажна ивица между двата плажа 

/плаж „Батовски“/.  

По време на проверката е констатирано, че 

водите от река Батовска, и 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“/, и изтичат свободно в Черно море. 

Изтичането на водите от поддържаният резерват и 

образуването на разлив по протежение на плажа е в 

следствие на естествени процеси. 

 На около 100 м преди естественото вливане в Черно 

море на водното течение, сформирано от територията 

на поддържан резерват „Балтата“ /преминаващо до х-

л „Гергана“, КК „Албена“ и пресичащо плажната 

ивица на плаж „Батовски“/ е установено, че има 

прокопан канал в пясъка в посока морето, с ширина 

около 1 м и дължина около 10 м. С цел предприемане 

на действия за установяване на административно 

нарушение по Закона за защитените територии, 

РИОСВ-Варна, е уведомила Районна прокуратура – 

Балчик. 

39. 4

0 

21.06.2021 г. Зелен телефон В завод „Папас Олио“, гр. Балчик, от 

известно време се горят отпадъци. Усеща се  

задушлива миризма на пластмаса и се 

наблюдава задимяване на града. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При проверката 

не се установи изгаряне на отпадъци  и задимяване 

от дейността на обекта. Сигналоподателят е 

уведомен за резултатите от проверката. 

40. 4

1 

21.06.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ млад екземпляр от вида 

Домашна кукумявка в с. Бенковски, общ. 

Аврен. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът не може да 

лети и отказва да се храни. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 2 от Закона за биологичното разнообразие птицата 

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



41. 4

2 

22.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Отглеждане на крави и телета в 

нерегистриран животновъден обект, заемащ 

пет частни имота в с. Бозвелийско, общ. 

Провадия. Животните системно се движат 

свободно по улиците на селото, което е 

нарушение на обществения ред и 

предпоставка за ПТП. Разнасят се миризми и 

зарази. 

ОДБХ-Варна 

Община Провадия 

Сигналът е основателен. Препратен е на ОДБХ-

Варна и Община Провадия за предприемане действия 

по компетентност. Извършена е проверка на място от 

служители на ОДБХ-Варна. Констатирано е, че 

обектът не е регистриран по Закона за 

ветеринаромедицинската дейност (ЗВД). На 

собственика на животновъдния обект е съставен 

АУАН. През 2020 г. също е съставен и връчен АУАН 

за това, че обектът не е регистриран по ЗВД.  

42. 4

3 

22.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Препратено сигнално писмо от БДЧР за 

замърсяване на р. Камчия и плаващи 

отпадъци от стъкло и пластмаса, в района на 

устието в к.к. „Камчия“, общ. Аврен.  

Община Аврен 

РИОСВ-Варна 

БДЧР Варна 

 

Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Аврен за предприемане действия по компетентност. 

С писмо на кмета на общината и приложен снимков 

материал към него сме уведомени, че замърсяването 

е почистено.  

43. 4

4 

22.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Разположена строителна техника върху 

морски плаж „Бяла- централен 5“, общ. Бяла. 

РИОСВ-Варна 

ОД на МВР 

Сигналът е препратен по компетенстност до ОД на 

МВР Варна. Територията, предмет на сигнала, е в 

района на обект „Укрепване на местност 

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

обекта има издадени съгласувателни документи по 

реда на екологичното законодателство. Дейностите, 

предмет на сигнала не противоречат на режимите на 

ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина“, определени със 

Заповед № РД-132/10.02.2012 г., изм. и доп. Заповед 

№ РД-77/28.01.2013 г. на министъра на околната 

среда и водите. 

 

44. 4

5 

23.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

От частен имот е заустена тръба за отпадни 

води на тротоар на ул. „7-ма“, № 4, с. 

Кичево, 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 

служителите на общината по случая. 

45. 4

6 

23.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано сметище в гр. 

Добрич, простиращо се от ЖП надлеза по ул. 

„Хан Тервел“, до ЖП надлеза по бул. 

„Добруджа“.  

Община Добрич Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Добрич за предприемане действия по компетентност. 

В РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия от служителите на общината 

по случая. 



46. 4

7 

23.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно и безразборно палене на отпадъци  

по канала срещу улица „Герги Пеячевич“, 

гр. Варна, до кръговото кръстовище от 

живущите в района. Облаците дим се носят 

над целия квартал.  

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Варна за предприемане действия по компетентност. 

В РИОСВ-Варна е постъпило писмо на общината,  с 

което изискват съдействие от МВР за осъществяване 

контрол срещу безразборното палене на огън.  

47. 4

8 

23.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Морската вода в района на плажа на с. 

Дуранкулак и къмпинг „Космос“, общ. 

Шабла, е оцветена в кафяво и се усеща 

неопределена миризма. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна, РЛ-Варна и 

БДЧР. Взети са водни проби за анализ в РЛ-Варна. 

По анализа на резултатите се налага извода, че няма 

битово фекално замърсяване на морските води, а в 

случая се касае за органично замърсяване и 

протичащи процеси на цъфтеж на кафяви водорасли, 

характерно за пролетно-летния сезон и даващо 

кафяво оцветяване на морските води. 

48. 4

9 

24.06.2021 г. Зелен телефон Намерен е щъркел без едно крило в гр. 

Добрич. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е със счупено 

дясно крило, голяма част от което липсва. На 

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

биологичното разнообразие птицата е настанена за 

лечение в ОП „ЦЗПЖ гр. Добрич“. 

49. 5

0 

25.06.2021 г. Зелен телефон Усеща се силна неприятна миризма от 

завода за отпадъци в с. Езерово или от 

сметището на общ. Варна 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна в присъствието 

на сигналоподателя. Констатирано е, че на 

площадката се усеща характерната за дейността 

миризма, която не се разпространява извън 

границите й. Двете пречиствателни съоръжения – 

биофилтри са  в нормален работен режим. 

50. 5

1 

28.06.2021 г Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изпратен по ел. поща клип и снимков 

материал за замърсен атмосферен въздух. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е оценка на 

данните от АИС Чайка, АИС, А. Кънчев и АИС 

Девня за месеците май и юни 2021 г. Констатирани 

са само 6 бр. средноденонощни превишения по 

показател ФПЧ 10  в АИС А. Кънчев, гр.  Варна. 

Всички останали данни от трите пункта са нормите 

за опазване на човешкото здраве и по всички 

контролирани замърсители на атмосферния въздух. 

На сигналоподателя е отговорено писмено. 



51. 5

2 

28.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано извозване на битовите 

отпадъци от община Варна на депо в 

землището на с. Въглен, общ. Аксаково, без 

тяхното предварително третиране. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е основателен. Извършени са 

неколкократни проверки по случая от експерти на 

РИОСВ-Варна. За констатираните нарушения е 

съставен АУАН за неизпълнения на условия в 

комплексното разрешително за експлоатация на 

„Регионалното депо за неопасни отпадъци за 

общините Варна, Аксаково и Белослав“, с. Въглен и 

2 АУАН на община Варна. 

52. 5

3 

28.06.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа в к.к. 

„Камчия“, комплекс „Романтика“, общ.  

РИОСВ-Варна 

Община Аврен 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 

Наредба № 8, сигналът е препратен до Община 

Аврен за предприемане на действия по премахване и 

обезвреждане на тялото реда на Закона за 

ветеринаромедицинската дейност. 

53. 5

4 

28.06.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ малък орел в ж.к. 

„Владислав Варненчик“,бл. 302,  гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Птицата е млад екземпляр 

от вида черношипа ветрушка са в безпомощно 

състояние и не може да лети. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“ гр. Варна. 

54. 5

5 

29.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Препратено сигнално писмо от МОСВ, 

касаещо образувано мащабно замърсяване 

между гр. Варна и гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Изложеното в сигнала 

касае две депа за неопасни отпадъци (фосфогипс), 

съответно Депо за фосфогипс, находящо се в 

местност „Сая дере“, гр. Девня и Депо за фосфогипс, 

находящо се в местност „Дренака“, собственост на 

„Агрополихим“ АД. На сигналоподателя е 

отговорено писмено. 

55. 5

6 

29.06.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изкопан канал около водовземно 

съоръжение и изкоренено „диво зеле“ в 

местност  „Черноморец“,общ. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Не са установени 

унищожени екземпляри от защитен вид „диво зеле“, 

включен в приложение 3 на Закона за биологичното 

разнообразие. 

56. 5

7 

30.06.2021 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище в 

землището на с. Методиево, общ. Добрич. 

Община Добричка Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Добричка. В РИОСВ-Варна няма постъпила 

информация за предприетите действия от 

служителите на общината по случая. 

57. 5

8 

30.06.2021 г. Зелен телефон Заглаждане на бреговата ивица и 

унищожаване на флората и фауната на плаж 

„Хижа Черноморец-юг“, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

ОД на МВР 

Сигналът е препратен по компетентност на 

Министерство на туризма и на БДЧР. Дейностите, 

предмет на сигнала, не противоречат на режимите на 

ЗЗ за опазване на дивите птици „Галата“. 



 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР:  

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 

 

  

          

 

 

 

 


