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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 |СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 1 01.09.2021 г Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо за натравяне на водите 

около гр. Добрич от незаконна фабрика за 

почистване и обеззаразяване на семена, 

разположена на главен път  Добрич-Балчик.  

 

ДНСК 

ОДБХ 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Не се установи 

заустване на отпадъчни води от посочения обект в 

повърхностни водни обекти. При извършения оглед не 

се наблюдават следи от извършване на дейности по 

почистване и обеззаразяване на семена. 

2. 2 01.09.2021 г. Зелен телефон Усеща се миризма на сяра и амоняк на 

северния бряг на плавателен канал №2 гр. 

Белослав. 

Община Белослав 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Сигналът е постъпил в 

община Белослав. При извършена проверка на място 

от служители на общината не се установи източник на 

миризмата на територията на община Белослав. По 

резултатите от АИС „Изворите“ се констатира, че 

няма регистрирани превишения на ПДК по 

контролираните замърсители на въздуха. 

3. 3 02.09.2021 г. Зелен телефон Върху дюните на плаж „Шкорпиловци“, 

общ. Долни чифлик, има плажуващи  и късат 

растения. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на терен не са установени плажуващи върху дюните, 

както и късане на растения от тях. 

4. 4 02.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Целодневен шум от строеж между спирки 

„Средношколска“ и „Знамената“, гр Варна.  

Община Варна Сигналът е постъпил в РЗИ Варна. Препратен е до 

кмета на община Варна за предприемане действия по 

компетентност и в РИОСВ-Варна за сведение. В 

РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия по случая от служители на 

общината.  

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


5. 5 03.09.2021 г. Зелен телефон Намерена Шипоопашата костенурка с 

наранявания по корубата в ДГ „Люляче“, кв.  

„Галата“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал.2, т. 2 

от ЗБР екземплярът е настанен за лечение в ЦРРСК 

„Геа Челония“, с. Баня, общ. Несебър 

6. 6 03.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Обособена паркинг зона върху дюни при с. 

Шкорпиловци, общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Установен е обособен 

паркинг, отразен като такъв в Специализираните карти  

на АГКК. С писмо е дадено предписание да не се 

допуска увреждане и унищожаване на растителност в 

крайбрежната плажна ивица, вкл. дюни извън 

активната плажна площ. 

7. 7 03.09.2021 г. Зелен телефон Намерен изтощен екземпляр от вида Бял 

щъркел в с. Брестак,  общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен в ОП 

„ЦЗЖП“-гр. Добрич на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 за 

лечение и отглеждане до промяна в състоянието му. 

8. 8 07.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно превръщането на 

защитена местност „Болата“ в къмпинг за 

каравани и кемпери. Пали се огън и се 

оставят боклуци. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

на място от охраната на северните защитени 

територии при РИОСВ-Варна, не са констатирани  

паркирани моторни превозни средства, върху 

плажната ивица. 

9. 9 07.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Отглежда се Шипобедрена костенурка в 

зоопарк Варна. 

РИОСВ-Варна Отоговорено с писмо до сигналоподавателя, с копие 

до МОСВ, относно спазване на разпоредбите на 

Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и 

настаняването им в спасителни центрове на защитени 

видове попадащи в Приложение №3 от ЗБР. 

10. 1

0 

07.09.2021 г. Зелен телефон Намерен млад щъркел, който не може да 

лети в района на „Аладжа манастир“, к.к. 

„Златни пясъци“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е настанен в ОП 

ОП „Зоопарк-СЦ“-гр. Варна на основание чл. 39, ал. 2, 

т. 2 за лечение и отглеждане до промяна в състоянието 

му. 

11. 1

1 

07.09.2021 г. Зелен телефон Намерен щъркел, който не лети, на плажа 

пред хотел „Река, море, океан“ в к.к. 

„Камчия“, общ. Аврен.  

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Птицата е в добро 

физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, 

т.1 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ за вида 

район. 

12. 1

3 

07.09.2021 г. Зелен телефон Ранен лебед до местност „Малкото море“, 

гр. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При проверка от служители 

на РИОСВ не е намерена бедстващ лебед. 

13. 1

4 

09.09.2021 г. Зелен телефон Намерен таралеж в безпомощно състояние 

на ул. „Искър“, кв. Аспарухово, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е изтощен и 

стресиран, но няма наранявания, настанен е в ОП 

„Зоопарк-СЦ“-гр. Варна на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

за лечение и отглеждане до промяна в състоянието му. 



14. 1

5 

09.09.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа до 

плувните басейни, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена на място 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на плажната 

ивица е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. По тялото на делфина не са установени 

следи от рибарски мрежи. Във връзка с издадено 

разрешително по реда на Наредба № 8 е уведомена 

община Варна за предприемане на действия по 

премахване и обезвреждане на тялото. 

15. 1

6 

09.09.2021 г. Зелен телефон Намерен орел в кв. „Галата“, гр. Варна, 

който не лети. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При проверка от експерти от 

РИОСВ на място се установи че екземплярът е от вида 

осояд. Птицата е без открити рани и/или фрактури. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР екземплярът е 

настанен  в ОП «Зоопарк-СЦ» Варна.  

16. 1

7 

09.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Отглеждат се животни и се изливат фекални 

води по уличната мрежа от частен имот в с. 

Сава, обл. Варна.  

Община Дългопол 

ОДБХ 

Сигналът е основателен. Препратен е на ОДБХ и 

община Дългопол за предприемане действия по 

компетентност. Извършена е съвместна проверка на 

място от служители на двете институции. В момента 

на проверката не е установено изтичане на отпадни 

и/или фекални води от животни, както и замърсяване 

от такива.Налични бяха две тръби за отвежданна води 

от имота към улицата. На собственика на имота е 

дадено предписание за недопускане изтичането на 

отпадни и/или фекални води и замърсяване на 

териториите за обществено ползване, улиците, както и 

прилежащите територии на неговия и съседните 

имоти. 

17. 1

8 

09.09.2021 г. Зелен телефон Намерен бедстващ Мишелов до стопанския 

двор в с. Константиново, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Към момента на проверката е 

установена че птицата е мъртва с голяма открита рана 

в областта на коремната кухина. На основание чл. 39, 

ал. 2, т. 4 от ЗБР екземплярът остава на мястото където 

е намерен. 

18. 1

9 

13.09.2021 г. Зелен телефон Намерена малка птичка Бързолет със 

счупено краче в кв. „Чайка“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При проверка от експерти от 

РИОСВ на място се установи че птицата е със счупен 

крак. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 

екземплярът е настанен за лечение в ОП «Зоопарк-

СЦ» Варна. 



19. 2

0 

13.09.2021 г. Зелен телефон Морето изхвърля останки от самолет на 

150м от лодкостоянката в с. Тюленово, общ. 

Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

по крайбрежието в землището на с. Тюленово, община 

Шабла, не са намерени останки от самолет. 

20. 2

1 

13.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Преминаване с багер в к.к. „Албена“ до х-л 

„Гергана“ по плажната ивица и 

унищожаване на пчсъчни дюни. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място е констатирано, че на морски плаж „Батовски“, 

на около 1 км от х-л „Гергана“, КК „Албена“, в посока 

с. Кранево, общ. Балчик, в района на 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“/, има установени следи от преминаване на 

тежка техника. За случая е уведомена Окръжна 

прокуратура-Добрич. 

21. 2

2 

15.09.2021 г. Зелен телефон Отпадни води от шахта в частен имот 

системно преливат и по ската се стичат в 

съседния имот на ул. „Раковска“ , гр. Балчик. 

Община Балчик Сигналът е основателен. Препратен е на община 

Балчик за предприемане действия по компетентност. В 

РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия по случая от служители на 

общината. 

22. 2

3 

15.09.2021 г. Зелен телефон Усеща се неприятма миризма в района на с. 

Тополи, от екарисажа. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. Обходен е 

главния път Варна – с. Тополи в отсечката преди с. 

Казашко, отсечката за „Екарисаж Варна“, в самото с. 

Тополи и на адреса на сигналоподателя. При обхода не 

се усети наличие на миризма, описана в сигнала. 

Сигналоподателят е подписал констативния протокол 

от проверката и получи копие от него.  

23. 2

4 

15.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Обезпокояване на две двойки египетски 

лешояди в с. Разделна, общ. Белослав, от 

туристи, упражняващи скално катерене. 

РИОСВ-Варна Предстои организиране на среща между РИОСВ-

Варна, БДЗП и всички пещерни и алпийски клубове в 

района с цел разясняване на рисковете от подобен тип 

дейности в района от клубовете.  

24. 2

5 

17.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изключително шумово замърсяване от 

тонколони монтирани по фасадата на 

ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Варна. 

Община Варна 

РЗИ Варна 

Сигналът е основателен. Препратен е на РЗИ Варна за 

предприемане действия по компетентност. В РИОСВ-

Варна няма постъпила информация за предприетите 

действия по случая от служители на РЗИ Варна. 



25. 2

6 

17.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изхвърляне нан отпадъци, камъни и земни 

маси в мс-т  „Петрич кале“ между общините 

Белослав и Аврен. 

Община Белослав 

Община Аврен 

Сигналът е основателен. Препратен е на общините 

Аврен и Белослав за предприемане действия по 

компетентност. В РИОСВ-Варна няма постъпила 

информация за предприетите действия по случая от 

служители на общините. 

26. 2

7 

24.09.2021 г. Зелен телефон Лош въздух в гр. Девня. РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

резултатите от собствени непрекъснати измервания 

(СНИ) на инсталациите на „Агрополихим“ АД, 

„Солвей соди“ АД и „Девня цимент“ АД. По 

резултатите от тях и по данни от автоматична 

измервателна станция „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 

дружествата. 

27. 2

8 

27.09.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж 

„Шкорпиловци“,на плажа срещу хотел 

„Лонг Бийч“. 

РИОСВ-Варна 

Община Долни чифлик 

Сигналът е препратен до община Долни чифлик за 

предприемане на действия по Разрешително 

№843/19.06.2020г. за ползване на изключения от 

забраните въведени със Закона за биологичното 

разнообразие. 

28. 2

9 

27.09.2021 г. Зелен телефон Изливане на отпадни води, от които се 

разнасят миризми на фекалии и химикали, 

на ул. „Мадара“ 15, гр. Варна. 

Община Варна 

В и К Варна ООД 

Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

и „В и К Варна“ ООД за предприемане действия по 

компетентност. Извършена е проверка на място 

служители на „В и К Варна“ ООД с профилактика на 

сградните битови канализационни отклонения и 

уличната битова канализация, като същите 

функционират нормално. 

29. 3

0 

29.09.2021 г Зелен телефон Намерен щъркел на пътя Албена-Добрич, 

нападнат от хищници. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е със следи 

ухапвания от хищник по двете крила. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена в  ОП 

„Зоопарк СЦ“ гр. Варна за лечение от отглеждане. 

30. 3

1 

29.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Неспазване на изискванията и неправомерно 

функциониране на магазин за акумулатори в 

гр. Добрич. 

НАП 

КЗП 

РИОСВ-Варна 

Предстои извършване проверка на място от експерт на  

РИОСВ-Варна, в рамките на компетенциите ни. 



31. 3

2 

29.09.2021 г. Зелен телефон От винарска изба в с. Ген. Кантарджиево, 

общ. Аксаково, изливат фекалните си води в 

канавката край пътя, където в момента се 

извършват ремонтни дейности. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна. При огледа се 

установи, че в канавката са заустени 2 бр. тръби, от 

които има изтичане на минимални количества 

отпадъчни води. Дадени са 4 бр. предписания. 

32. 3

3 

30.09.2021 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Тръби за битово-фекални води от частен 

имот се изливат в дере, водещо до плаж 

„Галата“, гр. Варна. 

Община Варна 

В и К Варна ООД 

Сигналът е основателен. Препратен е на община Варна 

за предприемане действия по компетентност. В 

РИОСВ-Варна няма постъпила информация за 

предприетите действия по случая от служители на 

общината. 

 

 

 

 

                                                                                                                  инж. Юлиана Златева 

Началник отдел УО и ОП 

Дирекция КОС 

 

За Директор на РИОСВ 
Съгласно Заповед № 185/04.10.2021 г. 

на директора на РИОСВ-Варна 

 

 

  

          

 



 

 

 


