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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 МАРТ 2022 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1 01.03.2022 г. Зелен телефон Изгарят се гуми от автосервизи в двора на  

новия хлебозавод на ул. „Мир“, гр. Варна. 

Носи се неприятна миризма и черен дим. 

РИОСВ-Варна  Извършена е проверка на място от експерти на 

РИОСВ-Варна. При същата не е установено изгаряне 

на гуми.  

 

2 02.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно извършени 

длъжностни престъпления от лица на 

публични длъжности в община Каварна. 

 Изготвен отговор към сигналоподателя. В сигнала не 

се засягат нарушения по реда на екологичното 

законодателство. 

3 04.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Води оцветени в бяло се оттичат в яз. 

Цонево. 

РИОСВ-Бургас Сигналът е препратен по компетенция до РИОСВ-

Бургас, с копие до БД“ЧР“, тъй като посоченото 

местоположение попада в териториалния обхват на 

инспекцията. 

4 04.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен ранен гларус на ул. „Братя 

Миладинови“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Видът не е включен в 

Приложение №3 на Закона за биологичното 

разнообразие, като защитен вид. Птицата е от вида 

Жълтокрака чайка. 

 

5 04.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изразяване на съмнения по отношение на 

статута, собствеността, правно основание за 

ползване, стопанисване и изграждане на 

ресторант, находящ се на нос Калиакра, общ. 

Каварна. 

РИОСВ-Варна  При извършена проверка, е установено, че обектът не 

функционира. След установяване от РИОСВ-Варна, на 

новия собственик на ресторанта, ще бъдат предприети 

мерки по екологичното законодателство. 

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


6 07.03.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната алея в 

кв. „Аспарухово“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена на място 

проверка от експерт 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. 

7 07.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Навлизане с лек автомобил на плаж 

„Болата“, попадащ в границите на резерват 

„Калиакра“, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Предприети са действия от 

РИОСВ-Варна по установяване собственика на 

автомобила. 

8 07.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Гълъб е попаднал във входа на блок в кв. 

Възраждане“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Видовете от род Гълъби  не 

са включени в Приложение №3 на Закона за 

биологичното разнообразие, като защитени видове. 

Птицата е изведена от входа на блока.  

9 07.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно системното 

затлачване на р. Батова, в района на к.к. 

„Албена“ и необходимостта от осигуряване 

на средства за почистване на коритото й. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място, е установено, че коритото на река Батова, в 

района където реката преминава по границата на ПИ 

№ 039459.507.404 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик 

до нейното устие е обрасло с тревна и храстова 

растителност. По долното течение на реката са 

констатирани разпръснати битови отпадъци. През 

трите пътни водостока, водните потоци преминават 

свободно. Територията на ЗМ „Блатно кокиче“ и ПР 

„Балтата“ са оводнени. Течащите повърхностни води 

сформирани от територията на ПР „Балтата“, 

образуващи водно течение, продължават да се 

отклоняват в посока на с. Кранево, от най-южната 

точка на плаж „Албена“ /до х-л „Гергана“/, навлизайки 

около 500 м успоредно на плажната ивица /плаж 

Батовски, попадащ в ЗМ „Блатно кокиче“/. По време 

на проверката, водното течение се влива в Черно море, 

в участъка с GPS координати 43°20'59.60", 

28°04'27.88". 



10 07.03.2022 г. Зелен телефон Извършва се незаконно строителство на 

мото писта в общ. Белослав, до помпената 

станция. Липсва информационна табела. 

Община Белослав Сигналът е препратен към община Белослав 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. 

11 07.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Незаконно строителство на три постройки в 

съседен имот в гр. Балчик, извършено в 

свлачищен район. 

Община Балчик Сигналът е неоснователен. Съгласно писмо на община 

Балчик няма закононарушения. 

12 09.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Незаконна свинеферма, незаконно изсичане 

на дървета и наличие на отпадъци в с. Горен 

Близнак, общ. Аврен 

Община Аврен  Сигналът е препратен към Община Аврен 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. 

13 10.03.2022 г. Зелен телефон От заведение „Българска скара“ на пазар 

„Младост“ гр. Варна, изхвърлят продукти от 

дейността си в шахта, която е запушена и 

прелива по уличната мрежа. 

 Сигналът е препратен до Община Варна и кметство 

„Младост“, с копие до “В и К Варна“ ООД, за 

предприемане на действия по компетентност. 

14 11.03.2022 г. Зелен телефон Намерен Мишелов със счупено крило в с. 

Дуранкулак, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Обикновен мишелов. Птицата е с травма на 

сухожилие на ляво крило, в стабилно състояние, но 

не може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие екземплярът 

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

15 11.03.2022 г. Зелен телефон Изгарят се масла от автосалон на бул. „Цар 

Освободител“ зад магазин „Макао“, гр. 

Варна. 

 РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти,  при 

която се установи, че в автосервиза не се горят 

отпадъци (масла). Сигналоподателят е информиран по 

телефона относно извършената проверка. 

16 14.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано незаконно сметище в землището 

на с. Българево, общ. Каварна, 

непосредствено до Исторически център 

„Онгъл“. 

Община Каварна  Сигналът е препратен до община Каварна за 

предприемане на действия по компетентност.  

Постъпило е писмо от община Каварна, с което се 

уведомява РИОСВ-Варна, че нерегламентираното 

замърсяване е почистено и теренът е възстановен в 

първоначалния си вид. 



17 14.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Позиционирани контейнери в района на 

мобилен инсинератор за изгаряне на 

отпадъци (извън загражденията) на фирма 

„Екосейф“, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна  Сигналът е основателен. При извършване на проверка 

на място е установено, че в сервитута на пътя на ул. 

„Индустриална“, непосредствено срещу входа на 

площадката на „Екосейф“ ООД, са налични 2 бр. 40 

футови контейнери. Същите са отключени и празни. В 

хода на проверката контейнерите са извозени. 

18 15.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Птица със счупено крило в двора на 

кооперация на бул. „Владислав 

Варненчик“ №124, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място е установено, че птицата е от вида 

Средиземноморска чайка. Видът не е включен в 

Приложение №3 на Закона за биологичното 

разнообразие, като защитен вид.  

19 15.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Внесено искане от кмета на Община Каварна 

за обсъждане на Общински съвет, касаещо 

одобряване на проект за частично изменение 

на Териториално устройствен план, без да е 

проведена процедура по екологичното 

законодателство. 

РИОСВ-Варна Изпратена е покана до главния архитект на Община 

Каварна за изясняване на факти и обстоятелства с 

представяне на нужната документация, като за това 

писмено е уведомен и сигналоподателя . 

20 18.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Безразборно  разораване и изсичане на 

горска растителност около зоокът „Горица“ 

РДГ-Варна, 

ТП ДЛС-Шерба 

Сигналът е препратен по компетентност на РДГ-Варна 

и ТП ДЛС-Шерба. Към нястоящият момент в 

екоинспекцията не е постъпила информация за 

последващи действия. 



21 21.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Препратен от МОСВ сигнал, касаещ 

дейността на пункт за изваряване на ракия в 

гр. Дългопол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е 

проверка на място, при която е установено следното:  
За отпадъчните води, формиращи се от 

измиване на съоръженията е предвидено бетоново 

корито, снабдено с решетка, в което да се задържат 

отпадъците от алкохолната дестилация (джибри). 

Пречистената вода се събира в бетонов резервоар с 

вместимост 40 куб.м. При огледа му е установено, че 

разполага със свободен обем. 

Извършен е оглед на дерето, преминаващо 

западно от обекта, при който не са установени следи 

от заустване на отпадъчни води от алкохолна 

дестилация, нито наличие на отпадъци от алкохолната 

дестилация (джибри).  

Димните газове от четирите казана за 

изваряване на ракия са изведени в атмосферния 

въздух, посредством 3 броя изпускащи устройства 

(комини). Същите са с височина около 1 м над 

покривното пространство, разположени в северната 

страна на сградата. 

За отпадъците от алкохолна дестилация, 

дружеството има извършена класификация по реда на 

Наредба № 2 за класификация на отпадъците. 

Обособено и обозначено е място на територията на 

обекта за съхранението им. 

Непосредствено срещу  пункта за изваряване 

на ракия в заградена площадка на площ от около 10 

кв.м, стопанисвана от „Денирус-89“ ЕООД, са 

струпани купчини строителни отпадъци от тухли, 

камъни, ПДЧ плоскости, дъски и др. 

 На „Денирус-89“ ЕООД са дадени 2 бр. 

предписания за привеждане на дейността в 

съответствие с екологичното законодателство. 

22 21.03.2022 г. Зелен телефон Намерен Мишелов с травма на главата в 

ботаническа градина, гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Обикновен мишелов.  Птицата е с травма на главата и 

нарушена координация. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 

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

Въпреки проведеното лечение птицата е умряла. 



23 21.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин на плажа под 

„Гранд хотел“, к.к. „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

муткур. По цялата дясна страна на тялото на делфина с 

остър предмет са направени множество разрези с 

триъгълна, ромбоидна и трапецовидна форма. За 

сигнала и резултатите от извършената проверка е 

уведомена Районна прокуратура–Варна.  С 

Постановление от 31.03.2022 г. на Районна 

прокуратура–Варна, преписката е изпратена в 

Окръжна прокуратура-Варна. 

24 22.03.2022 г. Зелен телефон Ранен Мишелов на магистрала „Хемус“, в 

посока гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Обикновен мишелов.  Птицата е дезориентирана с 

кръв в ноздрите и оток на ляво око. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-

СЦ“ гр. Варна.  След проведено лечение птицата е 

пусната на свобода в природата. 

25 22.03.2022 г. Зелен телефон Намерени блъснати 7 мишелова до 

мантинелата по автомагистрала „Хемус“,  в 

района на гр. Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 

участъка от автомагистрала „Хемус“, попадащ в 

териториалния обхват на РИОСВ-Варна, са 

установени около 30 бр. мъртви птици от различни 

видове, в двете посоки на движение, встрани от 

пътното платно, както и до разделителната мантинела. 

Телата на намерените мъртви птици са в различна фаза 

на разлагане и са по дължината на целия проверен 

участък. Отстрани на пътното платно е забелязано 

разпиляно известно количество зърно, което привлича 

различни гризачи и дребни птици. При проверката са 

обходени и главни пътища в района до магистралата, 

но не са установени мъртви птици. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 

мъртвите птици са оставени на мястото където са 

намерени. 

26 25.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изхвърляне на различен вид отпадъци от лек 

автомобил  Citroen Jumpy, с регистрационен 

номер В 3204 ТХ, на ул. „Прилеп“, гр. 

Варна, посока с. Каменар. 

 

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. 



27 25.03.2022 г. Зелен телефон Граблива птица се е блъснала в стъкло на ул. 

„Дунав“, с. Старо Оряхово, общ. Долни 

чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената на място 

проверка е установено, че екземпляр от вида Малък 

ястреб се е блъснал в прозорец на частен дом. Птицата 

е с кръв в ноздрите, но без фрактури и открити рани. 

Птицата е жизнена и прави опити да лети. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие, екземплярът е пуснат на свобода в 

природата. 

28 25.03.2022 г. Зелен телефон Язовир Засмяново се замърсява с торове от 

свинекомплекса в с. Любен Каравелово, 

общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършване на 

съвместна проверка с представители на ОД на МВР-

Варна, РЛ- Варна, общ. Аксаково на място е 

установена възникнала аварийна ситуация, а именно 

разлив на отпадъчни води от торохранилище № 2, 

което е част от Инсталация за интензивно отглеждане 

на свине, с местоположение с. Любен Каравелово, с 

оператор „Агро сип“ ООД, гр. Ген. Тошево към 

естествено образуван канал, отвеждащ водите към 

дере. Разливът е вследствие на запушване на преливна 

тръба от торохранилище № 2 към торохранилище № 3.  

В хода на проверката не е взета водна проба от 

отпадъчни води след торохранилищата, поради липса 

на изтичане. Установени са видими следи от 

гореописания разлив. 
При огледа  на опашката на яз. „Засмяно” е установено 

наличие на умряла риба от вида бял и пъстър 

толстолоб, шаран, бял амур, таранка.  

29 28.03.2022 г. Зелен телефон Горят се гуми по бул. „Левски“, гр. Варна, в 

района на кръговото кръстовище в кв. 

„Максуда“. 

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. 

30 28.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин на плажа в с. 

Кранево, общ. Балчик. 

РИОСВ-Варна 

Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 

Наредба № 8, сигналът е препратен до Община 

Балчик, за предприемане на действия по премахване и 

обезвреждане на мъртвия делфин по реда на Закона за 

ветеринаромедицинската дейност. Съгласно постъпила 

информаия от Община Балчик, сигналът е 

неоснователен. 



31 28.03.2022 г. Зелен телефон Силно наклонено дърво застрашава 

преминаващите автомобили и пешеходци по 

отсечката между кръговото кръстовище в 

к.к. „Албена“ и ПСОВ Албена. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка 

не е установено наличието на опасни дървета в 

границите на ЗМ „Блатно кокиче“ и ПР „Балтата“ в 

участъка на главен път с. Кранево – КК Албена. 

32 29.03.2022 г. Зелен телефон Пункт за вторични суровини на изхода на гр. 

Добрич, изгаря кабели, гуми и др. Районът е 

задимен и запрашен. 

РИОСВ-Варна  Сигналът е в процес на проверка. 

33 28.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване с битови отпадъци, вследствие 

на препълнен контейнер и необходимост от 

преместване на „стоянката“ му на ул. 

„Сирма Войвода“ в 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. 

34 30.03.2022 г. Зелен телефон Намерена ранена сова в гр. Провадия, до 

ЖП-гарата. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Забулена сова. При проверка е установено, че птицата 

е в тежко състояние, има голяма открита рана под 

лявото крило и не може да лити. Във връзка с чл. 39, 

ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, 

екземплярът е транспортиран до ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. 

Варна. В спасителния център е установено, че птицата 

е умряла при транспортирането. 

35 30.03.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин от южната страна 

на трета буна, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна,  

Община Варна 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 

Муткур. По тялото на делфина не са установени следи 

от рибарски мрежи. Във връзка с издадено 

Разрешително по реда на Наредба № 8, от Община 

Варна са предприети на действия по премахване и 

обезвреждане на тялото. 

36 31.03.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В канала, който преминава в близост до 

филиала на Националния институт по 

метрология в гр. Варна се забелязва голямо 

количество пяна. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка от експерти на 

РИОСВ-Варна. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА 

 



 

          

 

 

 

 


