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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1 04.01.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на малкия плаж под 

ресторант „Трифон Зарезан“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна,  

Община 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. 

2 05.01.2022 г. Зелен телефон В района на зеленчукова борса, гр. Варна, 

всичко е покрито с бяла пепел, като същата 

се носи и във въздуха. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място, при която се 

установи, че в „Мелница Варна“ АД се извършва 

товарене на зърно, вследствие на което в района на 

площадката е силно запрашено. На управителя на 

дружеството са дадени 4 бр. предписания за 

предприемане на незабавни действия за прекратяване 

на запрашеността в района, както на площадката, така 

и извън нея. Дадените предписания са изпълнени в 

указания срок.  

3 05.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин между плаж 

„Ривиера“ и плаж „Кабакум“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни. 

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


4 06.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Разнасяне на кал, прах и строителни 

отпадъци по ул. 46-та в к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“ от тежкотоварни 

автомобили обслужващи строежите в района 

на почивен дом „Тилия“. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за предприетите действия по случая от 

служители на общината. 

5 07.01.2022 г. Зелен телефон Намерен таралеж с измръзвания в ОУ „Иван 

Вазов“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Таралежът е без открити рани 

или фрактури, но с нарушена координация и в тежко 

общо състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 

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

6 11.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Цялата отсечка между „Панорама“ и с. 

Кранево е затрупана със строителни и 

битови отпадъци. 

Община Варна 

Община Аксаково 

Община Балчик 

Сигналът е препратен на Община Варна, Община 

Аксаково и Община Балчик за предприемане на 

действия по компетентност. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация за 

предприетите действия по случая от служители на 

горецитираните общини. 

7 13.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано сметище до 

гробищния парк на с. Синдел, обл. Варна. 

РИОСВ-Варна Извършена е съвместна проверка от експерти на 

РИОСВ-Варна и служители на община Аврени в 

присъствието на сигналоподателя. При проверката  е 

установено замърсяване със стрителни отпадъци на 

цитираният в сигнала имот, в землището на с. Синдел. 

Връчени  са предписания на Кмета на община Аврен 

за почистване на допуснатите замърсявания с указан 

срок за изпълнение. В РИОСВ-Варна е получен 

отговор от общината, че земната маса и камъните, 

находящи се до гробищния парк на с. Синдел, в лявата 

част  от пътен участък Републикански път III-9006 

“Харамията-Аврен-Синдел“, посока от с. Аврен към с. 

Синдел са генерирани в следствие на извършване на  

реконструкция на водопроводната мрежа в с. Аврен, с 

инвеститор „ВиК-Варна“, като същите ще се използват 

при стартиране на дейностите за изграждане на уличен 

водопровод по плана на с. Аврен. 

8 14.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Некачествено сметопочистване и 

сметоизвозване в кв. „Левски“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за предприетите действия по случая от 

служители на общината. 



9 17.01.2022 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Черногуш гмуркач в 

безпомощно състояние в к.к. „Златни 

пясъци“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място не е установен бедстващ или мъртъв 

екземпляр от защитен вид. 

10 17.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Тежка техника разбива и извозва земни маси 

между плажната ивица и пешеходната алея в 

к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е в процес на проверка. 

11 18.01.2022 г. Зелен телефон В кв. „Възраждане“, гр. Варна, пред блок 

№52 има автосервиз, който целогодишно 

гори отпадъци, кабели и др. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ-Варна, при която не е установено изгаряне на 

отпадъци. Дадени са предписания за представяне на 

документи, относно извършваната дейност на 

автосервиза. 

12 18.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Създадени овощни градини в имот в 

землището на с. Българево, общ.Каварна, 

който вероятно попада в местообитание 

„Понто-сарматски“ степи. 

РИОСВ-Варна Сигналът е в процес на проверка. 

13 18.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Измиране на крави в с. Изворско, общ. 

Аксаково, поради неправилното и 

нехуманното им отглеждане. 

ОДБХ-Варна Сигналът е препратен на ОДБХ-Варна за 

предприемане на действия по компетентност. При 

извършена проверка от служители на ОДБХ-Варна 

е установено, че в периода от 25.12.2021 до 

06.01.2022 г. от неиндифицирани хищници  са 

убити 5 бр. телета, които са нощували на открито 

пасище. Труповете на мъртвите животни са 

предадени на екарисаж в гр. Шумен. Животните в 

кравефермата са добре гледани и в добро 

здравословна състояние. Не е установено 

нехуманно отношение при отглеждането им. 

Сигналът е неоснователен. 



14 19.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Жълто-черен дим и задушлива миризма в 

района на ул. „Прилеп“ №74, гр. Варна, от 

цех на територията на складова база 

„Айсберг“. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ-Варна, при която се установи, че в обекта се 

извършва разкрой и обкантване на ПДЧ. За отопление 

на помещенията е инсталиран парен котел, с работно 

гориво чамов материал. Не се представи фактура за 

закупуване на дърва за огрев. При проверката на 

горивната система на котела се установи наличие на 

въглени от неопределен дървен материал. На 

управителят на дружеството са дадени 2 бр. 

предписания да приведе дейността си в съответствие с 

изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Предписанията са изпълнени в указанияза това срок. 

15 19.01.2022 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Червен ангъч с 

травма на крилото, на бул. „3-ти март“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с травма на дясно 

крило, а маховите пера на лявото крило са с нарушена 

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

биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 

лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

16 25.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Незаконно събиране, транспортиране и 

съхранение на отпадъци от физически лица. 

РИОСВ-Пловдив Сигналът е препратен до РИОСВ-Пловдив за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за предприетите действия по случая. 

17 26.01.2022 г. Зелен телефон Изхвърлено голямо количество ръждясали 

батерии на детската площадка срещу 

магазин „Билла“, ул. „Дубровник“, гр. 

Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен до община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

Извършена е проверка на служители от община Варна, 

при която е установено, че в тревната площ извън 

детската площадка са разпилени около 30 броя 

алкални батерии. Предприети са действия по 

почистване на допуснатото замърсяване. 

18 27.01.2022 г. Зелен телефон В с. Тополи се усеща силна, неприятна 

миризма на фекалии от 5 дни, от наторяване 

на ниви до гробищния парк с камиони с 

животинска, необгорена тор. 

ОДБХ-Варна 

ОД Земеделие-Варна 

Сигналът е препратен на ОДБХ-Варна и ОД 

Земеделие-Варна за предприемане на действия по 

компетентност. Към настоящият момент в РИОСВ-

Варна e постъпила информация единствено от ОД 

Земеделие-Варна – извършена е проверка на място, 

при която е установено наличие на остра, неприятна 

миризма и купчини с животинска тор, частично 

разпръсната върху почвата.  

Сигналът е основателен. 



19 27.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Строителни и инертни материали са 

изхвърлени в дере в с. Петров дол, общ. 

Провадия. 

Община Провадия Сигналът е в процес на проверка. 

20 31.01.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Вековно дърво в кв. Левски, гр. Варна не е 

оградено с предпазна ограда и няма 

поставена информационна табела. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка в 

Регистъра на защитените природни обекти на РИОСВ-

Варна. При извършената проверка в регистъра не са 

установени вековни дървета обявени за защитени 

находящи се в кв. „Левски“, гр. Варна.  

21 31.01.2022 г. Зелен телефон Тече кафява вода в дере, започващо от 

пивоварния завод и преминаващо покрай 

„Хаят“ и „Елдом инвест“, ЗПЗ, гр. Варна. 

Усеща се и миризма на фекалии. 

РИОСВ-Варна Сигналът е в процес на съвместна проверка с БДЧР. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА 

 

 

          

 

 

 

 


