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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 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършва се незаконна сеч в горска 

местност в района на с. Доброглед, обл. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

ДГС Суворово 

РДГ Варна 

Сигналът е изпратен по компетентност до ДГС Суворово 

и РДГ Варна, като е изискана информация за конкретното 

място и вида на извършваната сеч, както и основанието, 

на което се извършва. 

2 01.02.2022 г. Зелен телефон Намерена бедстваща граблива птица в с. 

Генерал Киселово, общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. По екземпляра от вида 

обикновен мишелов нямаше открити рани. Птицата прави 

опити да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е 

пусната на свобода в подходящо място за вида й. 

3 01.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В с. Каменар, общ. Варна,  непосредствено 

под обект за изваряване на плодове (казан за 

ракия) е замърсен поток с течаща вода с 

отпадъци от дейността на казана и се усеща 

миризма на джибри. Спуснати са ПВЦ тръби 

от казана към потока. 

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

в обекта не се извършва дейност. При извършен оглед на 

територията около казана за ракия и дерето 

непосредствено под обекта се установиха следи от 

почистване на отпадъци от джибри, което е допуснато в 

резултат на обилни валежи и отнасянето им по ската на 

дерето. При оглед в дерето, разположено под обекта и 

потока повърхностно течаща вода не се установиха тръби 

заустващи във водния обект. Водата в потока е бистра и 

не се усеща неприятна миризма. На управителя на 

дружеството са дадени три предписания.  

4 02.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

 Постъпил в МОСВ сигнал за липса на 

система за разделно събиране на отпадъците 

в гр. Бяла. 

Община Бяла Сигналът е неоснователен.  Извършена е проверка, при 

което се установи, че на територията на град Бяла има 

организирани системи за разделно събиране на отпадъци. 

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


5 03.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно обява за продажба 

на граблива птица в интернет. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка в интернет чрез предоставения в 

сигнала линк. При проверката се установи, че достъпът до 

публикацията е ограничен и не може да се извърши  

проверка по случая. Към гореописания сигнал е 

предоставен снимков материал. От него се вижда, че е 

препарирана граблива птица, видът на която не може да 

се определи.  

6 04.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Постъпил в МОСВ сигнал за изграждане на 

подпорна стена с многофункционално 

значение в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

терен, при която не е установена новоизграждаща се 

подпорна стена в района на крайбрежната алея и 

Приморския парк на гр. Варна. В същия район има 

съществуваща такава, изградена през предходни години. 

7 07.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Горене на автомобилни гуми и клони 

останали след кастренето на дърветата при 

поддържането на републикански път III – 

9002 в участъка между селата Царичино и 

Дропла, община Балчик. 

Агенция Пътна 

инфраструктура 

Сигналът е препратен на Агенция пътна инфраструктура. 

Дадени  са предписания.  

8 07.02.2022 г. Зелен телефон В с. Равна гора, общ. Аврен, непосредствено 

до къщите са забелязани следи от мечка и 

малко мече. 

РИОСВ-Варна Сигналът е препратен до РДГ-Варна и ТП ДГС –Варна. 

При проверка от РДГ-Варна е установено, че не са следи 

от мечка, а от куче. Видът кафява мечка попада в 

Приложение № 3 на ЗБР. 

9 10.02.2022 г.  Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Наличие на отпадъчни фекални води и 

битови отпадъци на пътя „Повеляново-

Езерово-Варна“, общ. Варна. 

Агенция Пътна 

инфраструктура 

Извършена е проверка на място съвместно с община 

Варна. При огледа е установено наличие на запушване на 

част от водостока с отпадъци.  Дадени са предписания на 

Агенция Пътна инфраструктура. 

10 10.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Съхранение на опасни вещества в резервоар 

в района на завод „Полимери“, общ. Девня.  

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

резервоарите FA 502 A и FA 502 В са налични  на 

площадката. Същите са обезопасени с изградена бетонова 

обваловка, която е в състояние да поеме наличните 

количествата съхранявани в двата резервоара при 

запълнен обем. Бетонната обваловка е с ненарушена 

цялост.  

Резервоарите не са снабдени с нивомери, предвид което не 

може да се установи тяхната степен на запълване. При 

огледа не се установи наличие на теч от резервоарите. 

 



11 11.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Постъпил в МОСВ сигнал за извършване на 

дейности по бластиране на автомобили в с.о. 

„Ментеше“, гр. Варна. Вдига се силен шум, 

който смущава живущите и  района е покрит 

с фина пепел от дейността. 

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

че: 

 В обекта е изградено помещение за бластиране, в 

което са инсталирани 2 бр. бластиращи машини и 

1 бр. компресор, от дейността на които се излъчва 

шум в околната среда; 

 Помещението за бластиране се намира в юго-

западната част на имота, на 3 м от границата на 

съседните имоти- ПИ 710 и ПИ 1356, с.о 

„Ментеше“, гр. Варна, собственост на 

сигналоподавателите; 

 В момента на проверката машините не работят;  

 В обекта е инсталирана бояджийна камера, 

снабдена с подови и таванни филтри. Не са 

извършвани собствени периодични измервания 

(СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани 

в атмосферен въздух от дейността на камерата, 

както и СПИ на нивата на шум излъчван в 

околната среда от дейността на обекта; 

 Не се представиха актуални документи, 

удостоверяващи законността на изграденото 

помещение. 

На управителят на дружеството са дадени две 

предписания. 

12 15.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Купчина със строителен отпадък на тротоар 

пред къща в с. Неново, общ. Провадия. 

Община Провадия Сигналът е препратен по компетентност до община 

Провадия с писмо изх. № С-32/А1/16.02.2022 г.  

13 15.02.2022 г. Зелен телефон Изтича черна вода в най-ниската точка на 

депо за отпадъци в с. Стожер, обл. Добрич, 

покрай обработваема нива. 

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

изтичане на отпадъчни води от Регионално депо за 

неопасни отпадъци, с. Стожер в дерето. Извършен  е 

оглед в присъствието на представител на жалбоподателя 

на посочен от него район, находящ се на около 3 км от 

депото. Установени са следи от заблатяване, вследствие 

на гнилостни процеси и липса на постоянен воден отток.   

14 15.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Наличие на незаконно сметище в кв. 

Аспарухово, гр. Варна 

Община Варна  Сигналът е в процес на проверка. 



15 15.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършват се строително-монтажни работи 

върху пясъчните дюни в к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е неоснователен. Във връзка със сигнала е 

извършена проверка на място, при която е установено, че 

в района източно от санаториума на МВР и 

непосредствено западно от плажната ивица се извършват 

изкопни дейности, като е оформен вертикален скат. 

Районът, в който се извършват дейностите е ограден с 

поставяеми оградни метални елементи, част от които са 

разположени на плажната ивица, а друга част над 

изграждащия се вертикален скат. Върху плажната ивица 

не са установени други преместваеми обекти – фургони, 

химически тоалетни и др., освен временната поставяема 

метална ограда. В тази връзка за територията, предмет на 

сигнала, няма въведени забрани или режими свързани с 

установените при проверката на терен дейности, 

произтичащи от заповеди за обявяване на защитени зони 

и/или защитени територии или от планове за управление 

на защитени зони или защитени територии. 

 

16 17.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършване на незаконно събиране, 

транспортиране, третиране и съхранение на 

отпадъци в р-н Владиславово, ул. Асен 

Разцветников 24-27, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е в процес на проверка. 

17 17.02.2022 г. 

18.02.2022 г. 

Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Миризма на нафта в кв. Аспарухово, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

място, при която не е установено разпространение на 

миризма на нафта в посочените райони. 

18 17.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изтичане на битово-фекални води в дере, 

непосредствено до РЗИ-Варна. 

 Сигналът е неоснователен. Извършена е незабавна 

проверка на място, при която не е установено изтичане на 

битово-фекални води в дерето. 

19 17.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изсичане на дървета и храсти и изграждане 

на дървен подиум на брега на лиманно езеро, 

гр. Балчик. 

Община Балчик Сигналът е препратен по компетентност до Община 

Балчик на основание чл. 112 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

20 18.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Огромна запрашеност и шум от строежа на 

стадион „Варна“,  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. 



21 18.02.2022 г. Зелен телефон Ястреб е заклещен във вилна зона „Траката“, 

гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е освободена от мрежа 

използвана за заграждане на игрище, в която се е заплела. 

Същата е пусната на свобода. Видът голям ястреб е 

включен в Приложевние №3 на ЗБР. 

22 21.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на въздуха поради неправилно 

построен комин в имот, находящ се на бул. 

Приморски № 117, 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. 

23 22.02.2022 г.  Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на река (дере) от автомивка 

намираща се на ул. „Мир“ срещу магазин 

Лидл, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на обекта, при която се установи, 

че формираните от дейността отпадъчни води  

посредством площадкова канализация се отвеждат към 

каломаслоуловител, след което водите са включени в 

канализационната мрежа на гр. Варна. Извършен е оглед 

на дерето, разположено непосредствено зад обекта, при 

който не се установи изтичане на отпадъчни води от 

дейността на автомивката. Потокът вода течащ в дерето е 

без цвят и в района не се усеща специфична миризма. На 

управителят на дружеството са дадени две предписания. 

24 23.02.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на водите на река 

„Фандъклийска“, с. Шкорпиловци, от 

новопостроените заведения и къщи . 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка на място, при която не е установено 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води в р. 

Фъндъклийска. 

25 28.02.2022 г. Зелен телефон В град Генерал Тошево е задимено и се 

усеща задушлива  миризма на лавандула. 

Община Генерал 

Тошево 

Сигналът е препратен на Община Генерал Тошево за 

предприемане на действия по компетентност. Получено е 

писмо с вх. № С-46(А2)/07.03.2022 г. от община Генерал 

Тошево за предприети действия-извършена проверка на 

28.02.2022 г. от специалисти на община Генерал Тошево, 

при която е дадено предписание за преустановяване 

изгарянето на растителни и други отпадъци, изпълнено в 

срок. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА 


