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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 ЮЛИ 2021 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.07.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ кълвач  с травма на 
крилото в местност „Акчелар“, ул. „Николай 
Хайтов“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна с травма на дясното 
крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата е настанена за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна 

2. 01.07.2021 г. Зелен телефон Усеща се задушлива миризма на разложено 
месо в района на ул. „Сандрова“, местност 
„Евксиноград“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен 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. 
Сигналът е неоснователен. 

3. 02.07.2021 г. Зелен телефон Незаконно ограничаване на свободния 
достъп на граждани до плаж, на 2 км от 
платеният паркинг на комплекс „Русалка“, 
общ. Каварна. 

Министерство на 
туризма 

Сигналът е препратен към Министерство на туризма. 

4. 02.07.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно нарушаване 
дюните с багер в местността „Ракитника“, 
хижа „Черноморец“, гр. Варна. 

РИОСВ; БДЧР; 
Министерство на 

туризма 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
терен. Не са установени нарушения на режимите на ЗЗ 
и ЗТ, както и находища на защитени видове растения 
вкл. в Приложение 3 на ЗБР. Сигналът е препратен 
към Министерство на туризма и БДЧР. 



5. 02.07.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
Черно море и лоша миризма в района на 
плаж „Кранево“. 

Община Балчик 
РИОСВ-Варна 

БДЧР 
 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 
БДЧР. При огледа на трасето се установи, че в 
ревизионна шахта пред хотел Зорница, с. Кранево 
преминава етернитев тръбопровод, част от 
канализационната мрежа на селото. Тръбопроводът е 
пробит в горната част и има възможнаст при обилни 
валежи да прелива в канала заустен в Черно море. На 
оператора на канализационната мрежа са дадени 
предписания със съответните срокове за изпълнение. 

6. 05.07.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща сова в Морска градина, 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е без травми по 
тялото, но в безпомощно състояние. На основание чл. 
39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. 
Варна. 

7. 05.07.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща птица от вида Бързолет 
на ул. „Феликс Канец“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е без травми по 
тялото, но в безпомощно състояние. На основание чл. 
39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. 
Варна. 

8. 5.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо намерена малка птица бебе 
в безпомощно състояние в района на 
местност „Свети Никола“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Птицата не попада в 
Приложение №3 на ЗБР. 

9. 5.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратено сигнално писмо от МОСВ 
относно разбит канал на плажа в с. Кранево. 

Община Балчик 
РИОСВ-Варна 

БДЧР 
 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 
БДЧР. При огледа на трасето се установи, че в 
ревизионна шахта пред хотел Зорница, с. Кранево 
преминава етернитев тръбопровод, част от 
канализационната мрежа на селото. Тръбопроводът е 
пробит в горната част и има възможнаст при обилни 
валежи да прелива в канала заустен в Черно море. На 
оператора на канализационната мрежа – община 
Балчик са дадени предписания със съответните 
срокове за изпълнение. 

10. 6.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
околната среда с битови и други отпадъци на 
улиците „Васил Априлов“ и „Неофит 
Рилски“, 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 проверката е констатирано, че съдовете 
за ТБО – три броя бобри са обслужени и около тях е 
почистено от битови и едрогабаритни отпадъци. По 
дадено предписание е извършена уборка на 
прилежащите тревни площи от служителите на 
фирмата, поддържаща чистотата на териториите за 
обществено ползване в район Одесос.   



11. 6.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно системно 
непочистване на боклука в района на 
жилището на сигналоподателя. 

Община Варна Сигналът е основателен. Дадено е писмено 
предписание на община Варна за почистване на 
замърсения район с отпадъци. Извършена е проверка 
на място от служители на общината. При проверката е 
констатирано, че съдовете за ТБО – 2 броя тип 
„Бобър“ са изправни, обслужени са по график и около 
тях е почистено. Детските площадки са изметени и са 
обслужени тротоарните кошчета. Улицата и тревните 
площи са замърсени с битови отпадъци. Дадено е 
предписание от общината да се измете улицата и да се 
направи уборка в тревните площи. При последваща 
проверка е установено, че териториите за обществено 
ползване са почистени.  

12. 06.07.2021 г. Зелен телефон Три малки лястовичета са паднали от гнездо 
в ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птиците са транспортирани 
до ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същите не могат да се 
хранят самостоятелно и не могат да летят. Две от 
лястовичките са умрели след 3 дена престой в 
зоопарка.  На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие едната лястовичка остава 
за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

13. 06.07.2021 г. Зелен телефон От 24 часа се чува силен, оглушителен шум 
и силно задимяване от ТЕЦ Варна, което 
смущава живущите в района. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 
че изложеното в сигнала касае следремонтни и 
предпускови изпитания на блок № 6. Ремонтът е в 
изпълнение на условие от КР за постигане НДЕ по 
контролираните замърсители на въздуха. 

14. 07.07.2021 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище от 
строителни отпадъци в с. Кранево, общ. 
Балчик, по ул. „Волга“, след № 44. 

Община Балчик Сигналът е препратен е на община Балчик  за 
предприемане действия по компетентност. В 
инспекцията няма постъпила информация по случая  
за предприетите действия от служителите на 
общината. 

15. 8.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно незаконен 
автобояджийски сервиз в кв. „Изгрев“, ул. 
„Циклама“ № 1 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 страна на общината. 

16. 08.07.2021 г. Зелен телефон Гъст, черен дим, силен шум и остра миризма 
от ТЕЦ Варна. Димът се разнася до селата 
езерово, Константиново и Казашко. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 
че иизложеното в сигнала касае следремонтни и 
предпускови изпитания на блок № 6. Ремонтът е в 
изпълнение на условие от КР за постигане НДЕ по 
контролираните замърсители на въздуха. 



17. 8.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно периодично 
замърсяване на дъждоотливния канал през 
техническия университет в гр. Варна с 
мръсно жълта вода с ужасен аромат на 
екстременти 

В и К Варна ООД 
Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. Извършена 
е проверка на място от служители на общината. 
Констатирано е, че в участъка на Домус дере, изцяло 
на тереторията на ТУ-Варна, не е установено 
включване на канализационни тръби. Информирано е 
В и К Варна с цел да бъде извършено обследване на 
района на дерето извън ТУ Варна. Сигналът е 
неоснователен. 

18. 8.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно незаконна сеч, 
разкопки и сметище на плаж „Хижа 
Черноморец- юг“, гр. Варна. 

РИОСВ; БДЧР; 
Министерство на 

туризма 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
терен. Не са установени нарушения на режимите на ЗЗ 
и ЗТ, както и находища на защитени видове растения 
вкл. в Приложение 3 на ЗБР, както и наличие на 
отпадъци. Сигналът е препратен към Министерство на 
туризма и БДЧР. 

19. 08.07.2021 г. Зелен телефон Намерен малък таралеж в безпомощно 
състояние в с. Петров дол, общ. Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Екземплярът е в добро 
физиологично състояние и е пуснат в подходяща среда 
в района на с. Петров дол. 

20. 08.07.2021 г. Зелен телефон Фекалка изхвърля отпадни води в  реката в с. 
Синдел, общ. Аврен, на моста за гарата. 

В и К Варна ООД 
Община Аврен 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Препратен е на община 
Аврен, В и К Варна ООД и МВР за предприемане 
действия по компетентност.  В РИОСВ-Варна е 
постъпила информация от МВР - за собствеността на 
МПС и от В и К Варна ООД - писмено са уведомили 
собственика на МПС за спазване на условията в 
договора за изпускане на отпадъчни води чрез 
вакуумцистерни и спазване на екологичното 
законодателство. РИОСВ-Варна е изпратила покана до 
управителя на фирма Водолей 84 ЕООД за явяване в 
инспекцията с цел изясняване на факти и 
обстоятелства с извършваните от фирмата дейности. 

21. 12.07.2021 г. Зелен телефон Гъст, бял облак дим и силна миризма на 
пластмаса от фабриката за фолио  на края на 
гр. Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 
че пречиствателните съоръжения не се поддържат в 
добро състояние. В тази връзка е дадено предписание. 
Предписанието е изпълнено в срок, за което РИОСВ-
Варна е уведомена писмено. 

22. 12.07.2021 г. Зелен телефон Изхвърляне на битово-фекални води от 
хотел „Бригантина“, местност „Кабакум“, гр. 
Варна, във водите на Черно море. 

В и К Варна ООД 
Община Варна 

БДЧР 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, 
БДЧР и РЛ Варна. Констатирано е наличие на 
потопяема помпа с маркуч в битово-фекална шахта. 
Взети са водни проби за анализ в РЛ-Варна. РИОСВ-
Варна е изпратила покана до управителя на 
Бригантина СН ЕООД за явяване в инспекцията за 
съставяне на АУАН. 



23. 12.07.2021 г Зелен телефон Намерена птица от вида Ветрушка в 
безпомощно състояние в кв. „Виница“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е с травма по 
тялото и лявото крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 
от Закона за биологичното разнообразие птицата е 
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

24. 12.07.2021 г. Зелен телефон Паркирани множество автомобили на 
дюните в с. Крапец, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен.Извършена е проверка на 
терен, не са установени нарушения на ЗЗ и ЗТ. 

25. 12.07.2021 г. Зелен телефон Изтича голямо количество битово-фекални 
води на плажа в кв. „Аспарухово“, до 
волейболното игрище в района на заведение 
ТКЗС. 

В и К Варна ООД 
Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна. 
Констатирано е, че отпадъчните води от заведението 
се съхраняват в 2 бр. с вместимост по  5 м3  
резервоари. Резервоарите разполагат със свободен 
обем и няма изтичане от тях. Представен е договор с 
дружество за почистване и фактура за извърваната 
услуга. Същевременно обектът е проверен и от 
служители на община Варна – район Аспарухово, във 
връзка с регистрирания от тях идентичен сигнал. 
Дадено е предписание да не се отвеждат отпадъчни 
води на уличното платно. За резултатите от проверката 
сигналоподателят е уведомен на посочения телефон. 

26. 12.07.2021 г. Зелен телефон Силна миризма на химикали от строителен 
обект на ул. „Любен Каравелов“ № 8, от 
подземният гараж. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. 
Извършена е проверка на място от служители на 
общината и ГД ПБЗН. Констатирано е, че миризмата е 
вследствие полагане на битумен хидроизолационен 
праймер (грунд) на новострояща се сграда. Грундът се 
полага на открито по терасите на сградата, 
посредством валяк и е с характерната за летливи 
органични съединения миризма. 

27. 12.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 
 

Изпомпване на отпадъчна вода зад 
хранителен магазин „Тип топ“ и семеен 
хотел „Дея“ на главния път Балчик – Албена. 

В и К Добрич ООД 
Община Балчик 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Балчик  за предприемане действия по компетентност. 
Извършена е проверка на място от служители на 
общината. Не е констатирано изтичане на отпадъчни 
води от шахтата, находяща в двора на ресторанта. 
Представен е договор за извозване на отпадъчните 
води, както и документи доказващи извършената 
услуга. 

28. 12.07.2021 г. Зелен телефон Намерена сухоземна костенурка със счупена 
коруба в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На костенурката й липсва 
част от корубата. Същата е транспортирани в Център 
за рехабилитация размножаване на сухоземни 
костенурки към Фондация „Геа Челания“, с. Баня, 
общ. Несебър 



29. 13.07.2021 г. Зелен телефон Обгазяване с бензин или газ на целият район 
около болница „Света Марина“ от гаражи, 
функциониращи като автосервизи в двора на 
болницата. 

Община Варна Сигналът е неоснователен. Препратен е на община 
Варна за предприемане действия по компетентност. 
Извършена е проверка на място от служители на 
общината. Предмет на дейност на автосервиза е само 
ремонт на ходовата част на автомобили. В обекта не се 
извършват автобояджийни и автотенекеджийски 
услуги. При проверката не е установена цитираната в 
сигнала миризма. При проведения телефонен разговор 
с подателя на сигнала е уточнено, че миризмата е 
усетена еднократно за кратък период от време. 

30. 13.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 
 

От 3 дни в село Казашко и село Тополи 
постоянно се усеща нетърпима миризма от 
екарисажа. 

РИОСВ-Варна Сигналът основателен. Извършена е проверка на място 
от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, че се 
извършва профилактика на инсталацията за 
обезмирисяване и подмяна на озониращи тръби и 
вентилатори. При проверката не се констатира 
наличие на миризми извън границата на обекта. 
Сигналоподателят е уведомен за резултатите от 
проверката. 

31. 14.07.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща шипобедрена 
костенурка на паркинг на ул. „Генерал 
Колев“ № 49, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Видът е в добро 
физиологично състояние и е пуснат в подходяща за 
него среда. 

32. 14.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 
между заведения „Кубо“ и „Ментол“, 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. 

33. 14.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Фичоза“, 
до зведение „Морска звезда“, гр. Варна 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Делфина е на около 30м в 
морето. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4, от ЗБР остава 
на мястото където е намерен. 

34. 15.07.2021 г. Зелен телефон Намерена е ранена костенурка със счупена 
коруба на главен път Варна-Бяла, в района 
на с. Рудник, общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Костенурката е със счупена 
коруба. Същата е транспортирани в Център за 
рехабилитация размножаване на сухоземни 
костенурки към Фондация „Геа Челания“, с. Баня, 
общ. Несебър 

35. 15.07.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида бързолет в 
безпомощно състояние в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата отказва да лети и 
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 

36. 15.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа пред 
хотел „Елица“, к.к. „Албена“, общ. Балчик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е препратен до община Балчик, съгласно 
Разрешително №812/19.11.2019г. на министъра на 
околната среда и водите за ползване на изключения от 
забраните въведени със ЗБР. Сигналът е основателен. 



37. 16.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа пред 
заведение „Рапонги“, 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 са установени  
рибарски мрежи, които са оплетени по тялото му. Но 
основание чл. 155 , ал. 2 от ЗООС тялото на мъртвия 
делфин ще остане за съхраняване в ОПБК, с. Каменар, 
до изясняване на обстоятелствата довели до смъртта 
му. 

38. 16.07.2021 г. Зелен телефон Паднала птица от вида Бързолет в двор на 
къща на ул. „Ал. Кръстев“,  кв. „Виница“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата отказва да лети и 
е без открити рани по тялото, прави опити за летене но 
неуспешни. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата е настанена за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

39. 16.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 
 

Сигнално писмо относно лаещо куче в двор 
в гр. Варна, което смущава съседите.  

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. 
Извършена е проверка на място от служители на 
общината. Констатирано е, че собственикът на кучето 
притежава всички необходими документи за 
отглеждане на домашен любимец. Собственикът на 
кучето е заявил, че ще вземе необходимите мерки да 
ограничи шума.  



40. 16.07.2021 г. Зелен телефон Започнати са нерегламентирани дейности по 
възстановяване на язовирна стена в с. 
Караманите, общ. Вълчи дол. 

Община Вълчи дол 
РИОСВ-Варна 

БДДР 
 

Сигналът е неоснователен. След направена справка в 
деловодната програма на РИОСВ-Варна, се установи, че за 
инвестиционно предложение за „Обследване, анализ и 
извършване на ремонтно-възстановителни дейности на 
язовирна стена „Караманите“ и съоръженията към нея, с 
възложител „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД, има издадено писмо/становище от 
РИОСВ-Варна с изх. № 26-00-7609/А3/07.12.2020 г. 
Сигналът е препратен  на община Вълчи дол и Басейнова 
диреция "Дунавски район" за предприемане на действия по 
компетентност. Община Вълчи дол е уведомила 
сигналоподавателя с писмо изх. № РД 3200-80/1/30.07.2021 
г., че се извършва "Ремонт и възстановяване на стената на яз. 
Караманите, ПИ №36302.53.31, с. Караманите, общ. Вълчи 
дол и съоръженията към нея" съгласно одобрен технически 
проект от Експертен съвет и във връзка с издадени 
становища на РИОСВ-Варна и Басейнова диреция "Дунавски 
район". Съгласно получено писмо в РИОСВ-Варна от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, 
дружеството „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД, определено да възлага ремонтите и 
реконструкциите на язовири - държавна общинска 
собственост е подало информация с писмо от 22.02.2021 г. за 
започнали ремонтно-възстановителни работи на язовирната 
стена и съоръженията към нея на язовир "Караманите". При 
извършена проверка от служители на Регионален отдел 
"Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" 
Североизточна България (РО НЯСС СИБ), осъществена на 
03.06.2021 г. е установено, че е започнало изпълнение на 
ремонтните дейности от подизпълнител на ДКК ЕАД. На 
23.07.2021 г. от служители на РО НЯСС СИБ е извършена 
извънредна проверка на язовирна стена и съоръженията към 
нея и на документацията за експлоатация на язовир 
"Караманите", при която е констатирано наличие на 
строителна механизация и извършване на ремонтни-
възстановителни работи по водния откос, преливника, 
бързотока, входната и изходна шахта на основния 
изпускател. В близост до  левия край на короната е 
обособена строителна площадка и е позиционирано 
значително количество арматурно желязо. Земните и скални 
маси от изкопните работи се депонират по левия скат на 
езерото, над нивото на преливния ръб. На собственика са 
дадени предписания касаещи безопасната техническа 
експлоатация на язовира, относно осигуряване на пълната 
проводимост на основния изпускател. На 30.07.2021 г. е 
получено писмо в  РИОСВ-Варна от изпълнителят на 
ремонтните дейности, съгласно което след провед разговор 
със сигналоподавателя е взето решение ремонтно-
възстановителните дейности в участъка след язовирната 
стена да бъдат отложени за около два месеца считано от 
28.07.2021 г. или до събиране на неговата реколта. 



41. 19.07.2021 г. Зелен телефон В к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. 
Варна, под комплекс „Тилия“ има фекалии в 
морската вода. 

В и К Варна ООД 
Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, 
БДЧР и РЛ Варна. Констатирано наличие на 2 бр. 
преместваеми обекти тип – заведения. Не е установено 
мястото на отвеждане на отпадъчните води от обекта. 
Не се представиха договори с фирма, която да 
обслужва шахтите с отпадъчни води. Дадени са 
предписания със съответните срокове за изпълнение. 
При извършения последващ контрол е констатирано, 
че предписанията са изпълнени. 

42. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа на Кара 
дере, местност „Бялата река“, общ. Бяла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е препратен по компетентност на община 
Бяла, съгласно Разрешително №851/ 07.08.2020г. При 
извършената проверка от служителите на общината не 
е намерен труп да делфин. Сигналът е неснователен. 

43. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на неохраняем плаж 
в с. Езерец, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Мъртвия делфин е без 
опашка. По тялото му няма следи от рибарски мрежи. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, остава на 
мястото където е намерен. 

44. 19.07.2021 г. Зелен телефон Върху дюните на „Камчийски пясъци“, на 
плажа между с. Шкорпиловци и с. Ново 
Оряхово има палатки, бензинов генератор и 
големи тонколони, от които се чува силна 
музика. Има и паркирани автомобили на 
пясъка. 

РИОС-Варна, 
Министерство на 
туризма, община Долни 
чифлик и МВР 

Сигналът е неоснователен, не са установени дейности 
в нарушение на режимите на ЗЗ. Сигналът е препратен 
до Министерство на туризма, община Долни чифлик и 
началник на четвърто РУ на МВР – Варна. 

45. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа на 
Шабленска тузла, посока фара. 

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. Поради недостъпност на 
мястото  за предприемане на действия по премахване и 
обезвреждане на тялото на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 
от ЗБР, екземплярът остава на мястото където е 
намерен. 

46. 19.07.2021 г. Зелен телефон Системен звуков тормоз от ТЕЦ Варна, най-
вероятно от ремонтни дейности, които се 
извършват предимно през почивните дни и 
през нощта. Шумът се чува и в съседните 
населени места. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 
че изложеното в сигнала касае следремонтни и 
предпускови изпитания на блок № 6. Ремонтът е в 
изпълнение на условие от комплексното разрешително 
(КР) за постигане наднормено допустими емисии 
(НДЕ) по контролираните замърсители на въздуха. 

47. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа на 
къмпинг „Космос“, в землището на с. 
Дуранкулак, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. По тялото на екземпляра от 
вида обикновен делфин няма следи от рибарски 
мрежи. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, остава 
на мястото където е намерен. 



48. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж 
Аспарухово, под заведение „Ред Рок“, 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. 

49. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Първа буна, гр. 
Варна, посока заведение „Рапонги“, пред 
фитнес клуба. 

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. 

50. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерена кукумявка в безпомощно 
състояние на пътя в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с открита рана на 
главата и травма на ляво крило. На основание чл. 39, 
ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. 
Варна. 

51. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерена бедстваща лястовичка в с. 
Шкорпиловци, община Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е млад екземпляр не 
може да лети и 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 

52. 19.07.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа до 
къмпинг зоната срещу ресторант 
„Робинзон“, к.к. „Камчия“, община Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Сигналът  е препратен до 
община Аврен съгласно Разрешително 
№823/07.02.20г. на министъра на околната среда и 
водите за ползване на изключения от забраните 
въведени със ЗБР. 

53. 19.07.2021 Зелен телефон Мъртъв делфин на градски плаж Шабла, 
след бар Боси в посока полигона, гр. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Делфинът е описан в 
сигнал с вх. № 300/18.07.21 

54. 19.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 
 

В с. Българево, общ. Каварна 
нерегламентирано се отглеждат около 200 
овце, телета, магарета, птици и други, в 
непосредствена близост до имотите на 
живущите. Усеща се силна 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 състоянието в 
обекта е в задоволително състояние. Дадено е 
предписание в констативен протокол и са определени 
срокове за изпълнение. 

55. 20.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 
 

Сигнално писмо относно извършване на 
прокопаване на достъп до ПИ 
10135.2522.590, гр. Варна 

Община Варна; 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
терен, при което не е установена унищожена дървесна 
рестителност. Имотът, в който се прокопава 
представлява урбанизирана територия, с НТП „За 
второстепенна улица“. Територията предмет на 
сигнала не попада в границите на ЗЗ и ЗТ. Сигналът е 
препратен към кмета и главния архитект на Община 
Варна. 



56. 20.07.2021 Зелен телефон Пикап марка Рено с рег. № В5009 РА 
изхвърля строителни отпадъци до 
контейнерите до кметство Младост кв. 
Трошево, гр. Варна. 

Община Варна 
Район Младост 

 

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

57. 20.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 
 

Сигнално писмо със снимки за обособени 
места за временно разполагане на палатки , 
кемпери или каравани в ЗЗ „плаж 
Шкорпиловци“ в землищата на гр. Бяла, с. 
Горица, с. Самотино в нарушение с 
разпоредбите от Закона за черноморското 
крайбрежие. 

МВР; РИОСВ-
Варна;Община Бяла; 

Министерство на 
туризма; БДЧР; РЗИ; 

Областна 
администрация; РД 

„Пожарна 
безопасност и защита 

на населението“-
Варна; ДЛС-Шарба 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на терен, във връзка с писмо на МОСВ. 
Констатациите от извършената проверка, заедно с 
предложения за предприемане на действия, във връзка 
с установеното, са изпратени до МОСВ-дирекция 
НСЗП. 

58. 21.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 
 

Сигнално писмо за гларус със счупено краче 
на плажа, пред заведение „Кубо“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Видът не попада в 
Приложение №3 на ЗБР. 

59. 22.07.2021 Зелен телефон Намерена сова със счупено крило в гр. Бяла. РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 
2 от Закона за биологичното разнообразие птицата е 
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна 

60. 23.07.2021 г. Зелен телефон Намерен кълвач в безпомощно състояние в 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е транспортирана до 
ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същата е била в 
безпомощно състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 
от Закона за биологичното разнообразие птицата е 
настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна 

61. 23.07.2021 г. Зелен телефон Паднало щъркелче от гнездо в с. Генерал 
Киселово до кметството. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При проверка на място  е 
установен млад екземпляр на земята, който не може да 
лети, а родителската двойка е кацнала на ел. стълбове. 
При повдигане на екземпляра многократно от 
експерти на РИОСВ-Варна птицата литна и кацна на 
ел. стълб.  

62. 23.07.2021 Зелен телефон Паркирани автомобили на пясъка на плаж 
„Болата“, община Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място. Установени са паркирали автомобили в Р 
„Калиакра“, записани са регистрационни номера на 
паркирали автомобили.  

63. 23.07.2021 Зелен телефон Силна, неприятна миризма от 
свинекомплекс до с. Любен Каравелово. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. При извършения 
оглед по границите на площадката е констатирана 
характерна за производствената дейност миризма. 
Извършена е проверка в селото и до лагуните, при 
която не се установи наличие на миризми. Дадено е 
предписание за прилагане на процедурата по Уловия 
9.4.5. и 9.4.6. от КР. 



64. 26.07.2021 Зелен телефон Паркирали румънски автомобили върху 
дюните на плаж Къмпинг в с. Крапец, 
община Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е препратен до РПУ –Шабла за 
предприемане на действия на основание чл. 112 от 
АПК 

65. 26.07.2021 Зелен телефон Нелегално къпмингуване в района на с. 
Езерец на плажа, в резервата. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
терен, установени са неправомерно паркирали МПС – 
кемпери с българска и румънска регистрация в 
границите на ЗМ „Шабленско езеро“, записани са 
регистрационни номера на МПС. Предприети са 
действия по издирване на нарушителите.  

66. 26.07.2021 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на втора буна в гр. 
Варна, пред заведение Мазу. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На плажната ивица е намерен 
мъртъв екземпляр от вида муткур. По тялото му не се 
забелязват следи от  рибарски мрежи. Уведомена е 
община Варна за предприемане на действия по 
премахване и обезвреждане на тялото. 

67. 26.07.2021 Зелен телефон Възникнал пожар в местност Болата, община 
Каварна. Гори растителност на площ от 
около декар. 

РИОСВ-Варна; 
Пожарна 

безопастност-гр. 
Каварна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка, при 
което е установена изгорени сухи тревни съобщества и 
храстова растителност на площ около 4700 кв. м. Не са 
установени мъртви животински видове. За пожара са 
уведомени МОСВ-дирекция НСЗП и районна 
прокуратура гр. Каварна. 

68. 26.07.2021 Зелен телефон Намерена лястовица, която не може да лети 
до вятърна мелница гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Вида е черен бързолет с 
травма на дясно крило 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 

69. 27.07.2021 Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно замърсяване на 
въздуха при пътен ремонт между село 
Куманово и отбивката на с. Яребична 

Община Аксаково Сигналът е основателен. Препратен е на община 
Аксаково. Високата запрашеност е установявана 
няколкократно и от представители на Общинска 
администрация – Аксаково. Изпратено е писмо до 
Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприемане на 
необходимите действия. 

70. 27.07.2021 Зелен телефон Силна миризма на разложено се усеща на 
крайезерния път между с. Казашко и с. 
Тополи от екарисажа. 

РИОСВ-Варна Сигналът неоснователен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, 
че се извършва профилактика на инсталацията за 
обезмирисяване и подмяна на озониращи тръби и 
вентилатори. При проверката не се констатира 
наличие на миризми извън границата на обекта. 
Сигналоподателят не отговаря на посочения 
телефонен номер. 

71. 27.07.2021 Зелен телефон Намерен прилеп с травма на крилото в 
гръцката махала в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е транспортиран 
до ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същият е с фрактура 
на раменна кост. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 
настанен за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна 



72. 27.07.2021 Зелен телефон Паркирани 12 каравани върху дюните в 
северната част на плаж Шкорпиловци, 
община Долни Чифлик. 

РИОСВ-Варна 
РПУ-Шабла 

Сигналът е препратен до Министерство на туризма, 
Кмета на община Долни чифлик и до 4-то РПУ на 
МВР Варна, на основание чл. 112 от АПК. 

73. 28.07.2021 Зелен телефон  Намерен млад екземпляр от вида белошипа 
ветрушка на полето в с. Калиманци, община 
Суворово. Птицата не може да лети. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е транспортиран 
до ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Същият е с фрактура 
на ляв крак. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 
за биологичното разнообразие екземплярът е настанен 
за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна 

74. 28.07.2021 Зелен телефон Необичайни чужди видове птички  смущават 
живущите в жил. блок „Делфин“ в с. Топола, 
община Балчик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен.  

75. 28.07.2021 Зелен телефон Силна миризма на бензин от ул. 
„Македония“ № 23, над хотел „Галерия“, 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 проверката не са установени 
потенциални източници на миризми с характер на 
бензин. Вероятно става въпрос за кумулация на 
емитираните газове в централната част на гр. Варна 
при интензивен автомобилен трафик. За резултатите 
от проверката подателите на сигнала са уведомени по 
телефона. 

76. 29.07.2021 Зелен телефон Тръба изхвърля фекални води пред хотел 
„Азалия“ в к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна. 

В и К Варна ООД 
Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна. При извършения 
оглед на плажната ивица пред хотел Азалия не се 
установи изхвърляне на битово-фекални води на 
плажа и в морето. В КПС Азалия е извършена 
профилактика на съоръженията, във връзка с 
нарушена проводимост на довеждащия тръбопровод 
през предходната седмица. КПС Азалия функционира 
в нормален режим. 

77. 29.07.2021 Зелен телефон  Системно обгазяване на живущите в 
кооперация между хотелите „Вежен“ и 
„Силвър“ на ул. „Атанас Иширков“ № 13. 
Обгазяването е от допълнително построен 
комин към хотел „Вежен“ и системно 
мирише на нафта и други горива. 

РИОСВ-Варна Сигналът основателен. Извършена е проверка на място 
от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, че 
котлите – 2 бр. са с обща топлинна мощност под 0,5 
МВт и не подлежат на емисионен контрол. Дадено е 
предписание за извършване на ремонт и профилактика 
на котлите. Предписанието е изпълнено в срок. 

78. 29.07.2021 Зелен телефон Системно изхвърляне на отпадъци в празен 
парцел над хотел „Нептун“, с.о. 
„Манастирски рид“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 
за предприемане действия по компетентност. В 
инспекцията няма постъпила информация по случая  
за предприетите действия от служителите на 
общината. 



79. 29.07.2021 Зелен телефон По алеята на плаж „Кабакум“, гр. Варна, се 
изливат води от септична шахта и се носи 
силна неприятна миризма. 

В и К Варна ООД 
Община Варна 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 
БДЧР. Проверени са 2 бр. заведения. Поради 
изчерпване капацитета на шахтите за съхранение на 
отпадъчните води е дадено предписание на едното 
заведение за почистването им. 

80. 30.07.2021 Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажаната ивица 
в резиденция Евксиноград, 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. 

81. 30.07.2021 Зелен телефон Коси се растителността на плажа в кв. 
Аспарухово от страната на буната, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. Съставен е констативен 
протокол с предписание на концесионера за 
преустановяване на косенето в северната част на 
района, където се намира популация на Персийска 
поветица.  Видът попада в Приложение №3 на ЗБР. 

 

                                                                                                                  ЗА ДИРЕКТОР:  

                                                                                                                                              инж. Валери Янев 
                                                                                                                                             Директор дирекция „КОС“ 
 
                                                                                                                                            За Директор на РИОСВ 
                                                                                                                                                                                           Съгласно Заповед № 129/20.07.2021 г. 
                                                                                                                                                                                           на директора на РИОСВ-Варна 

 

  

          
 
 

 
 


