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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 01.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В края на гр. Варна, по стария път за гр. 
София, преди с. Тополи има бетонов 
център, материалите за който са почти на 
самия път. При вятър се получава силно 
запрашаване и намалена видимост на 
пътното платно. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-
Варна, при която се установи, че силозите за цимент са 
снабдени с пречиствателни съоръжения- ръкавни филтри, 
които се поддържат в добро състояние. Не се установи 
разнасяне на прах на площадката и извън нея. Не са 
извършвани собствени периодични измервания на емисии 
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. На 
дружеството са дадени 2 предписания със съответните 
срокове за изпълнение. За резултатите от проверката 
подателят на сигнала е уведомен по телефона. 



2. 01.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратен сигнал от МОСВ, относно 
замърсяване и шум от пункт за вторични 
суровини в гр. Варна, в района на Военна 
болница. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място и по документи от 
експерти на РИОСВ-Варна, при която се установи, че за 
площадката дружеството има издадено от РИОСВ-Варна 
разрешение за дейности по третиране на отпадъци. По 
време на проверката на площадката се извършват дейности 
по съхраняване на отпадъци от ИУМПС и не се извършват 
дейности по предварително третиране на отпадъци като 
рязане, разкомплектоване и/или разглобяване, не се 
приемат отпадъци от хартия и картон. По отношение 
изискванията на Закона за управление на отпадъците за 
площадката е издадено Удостоверение от главния архитект 
на община Варна, съгласно което същата попада в смесена 
многофункционална зона (СМФ), в която е допустимо 
извършване на промишлено-складова дейност. Основни 
източници на шум, излъчван в околната среда, на 
площадката са товаро-разтоварни дейности по приемане и 
експедиране на отпадъци, уред за газо-кислородно рязане, 
ръчни и пневматични инструменти. За резултатите от 
проверката МОСВ и подателят на сигнала са уведомени 
писмено. 
  
 

3. 04.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Наблюдава се дим от комин към рибен цех в 
с. Казашко, общ. Варна.  

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-
Варна, при която се установи, че обектът е с ограничен 
достъп и при извършения оглед не се наблюдава разнасяне 
на черен пушек от комините. В момента на проверката не е 
установена собствеността на имота. Предстои изясняване 
на собствеността на имота. За резултатите от проверката 
подателят на сигнала е уведомен писмено. 

4. 05.04.2022 г. Зелен телефон Намерен Голям пъстър кълвач в местност 
„Аладжа манастир“, гр. Варна, който не 
може да лети. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с травма на дясно 
крило и отток 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. 
Въпреки проведеното лечение птицата е умряла. 

5. 06.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препълнен контейнер за битови отпадъци и 
замърсяване с битови отпадъци около 
контейнера. 

Община Варна Препратен по компетентност на община Варна. Получен 
отговор от община Варна, че посоченият в сигнала адрес е 
включен в график за поставяне на допълнителни съдове. 



6. 06.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба от граждани срещу дейностите на 
пункт за вторични суровини в гр. Добрич, 
между балчишкото и албенското кръгово 
кръстовище. Често се горят отпадъци и се 
вдига много шум при рязане на ИУМПС 

РИОСВ-Варна, 
Община Добрич 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при 
която е установено замърсяване с битови отпадъци на 
зелените площи срещу фирма „Метал стар 61“ ЕООД. 
Дадени са предписания на кмета на община Добрич, 
относно почистване на замърсяването. 

7. 08.04.2022 г. Зелен телефон Камиони системно изхвърлят отпадъци след 
телевизионната кула, гр. Варна, вляво, 
посока с. Кичево. 

Община Варна, 
Община Аксаково          

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при 
която е установено замърсяване с битови отпадъци на 
съответната територия. Дадени са предписания на 
кметовете на община Варна и община Аксаково, относно 
почистване на замърсяването. 

8. 11.04.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж 
„Черноморец“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна, 
Община 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. 

9. 11.04.2022 г. Зелен телефон Намерена бедстваща Горска ушата сова в 
гр. Варна, която не може да лети. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е в тежко общо 
състояние, без открити рани или фрактури, 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 „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. След проведено 
лечение птицата е пусната на свобода в ЗМ „Аладжа 
манастир“. 

10. 11.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършват се строително-монтажни 
дейности в южната част на плаж „Паша 
дере“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка е констатирано, временно 
монтиране на декори от дървени модулни конструкции, в 
ПИ 04426.501.9 по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен. 
Модулната конструкция имитира сграда и същата не е 
трайно свързана със земната повърхност. Монтира се в 
незалесена площ. Не е констатирано премахване на 
дървесна и храстова растителност в района, както и 
замърсяване със строителни и битови отпадъци. На 
плажната ивица и в границите на защитена местност 
„Лиман“, не е установено извършване на дейности, 
включително и паркирани моторни превозни средства. 
Монтирането на декорите е съгласувано с РИОСВ-Варна. 



11. 11.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изграждане на незаконни биваци с каравани 
в землището на с. Шкорпиловци и 
публикуване на обяви за отдаването им под 
наем. 

РИОСВ-Варна 
Община Долни 

чифлик 

Сигналът е неоснователен. С описаните в сигнала 
дейности не се нарушават режими на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000. В тази връзка съгналът е 
изпратен по компетентност до Община Долни чифлик. 
Съгласно получен от тях отговор, при извършена проверка 
на терен не е установено наличие на каравани и 
бивакуващи. 

12. 12.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образуване на нерегламентирано сметище в 
землището на с. Ветрино, общ. Ветрино. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при 
която е установено наличието на нерегламентирано 
сметище. Дадени са предписания на кмета на община 
Ветрино, относно почистване на замърсяването. 

13. 13.04.2022 г. Зелен телефон  Замърсяване на яз. Вратарите, обл. Добрич, 
ПИ 12231.110.59 с органични отпадъци. 
Усеща се миризма на тор.  

РИОСВ-Варна  Сигналът е основателен. При извършване на проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна  е установено наличие 
на замърсяване и миризма , характерна  за отпадъчни води. 
При оглед на лагуните в близост до „Свинекомплекс 
Брестак“ АД не е установено изтичане на отпадъчни води 
към язовир Вратарите, а само следи от такива по 
земнонасипна канавка. На „Свинекомплекс Брестак“ АД, с. 
Брестак  са дадени 3 бр.  предписания с текущ срок за 
изпълнение.  

14. 14.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системни нападения над хора от бездомни 
кучета в к.к. „Златни Пясъци“, гр. Варна. 

Община Варна Съгналът е изпратен по компетентност до Община Варна. 
Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация от Община Варна. 

15. 15.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Засипване с пръст и камъни на брега на 
Варненско езеро от тежка техника, в района 
на село Страшимирово, общ. Белослав. 

БДЧР 
РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената съвместна 
проверка на място от експерти на БДЧР и РИОСВ-Варна са 
снети координатни точки на терена на който е установено 
засипване и заравняване с пръст, с цел установяване 
собствеността на имота. До собствениците на поземления 
имот са изпратени покани за изясняване на 
обстоятелствата за извършените дейности.   

16. 15.04.2022 г. Зелен телефон Намерен ранена птица от вида Мишелов в 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида Обикновен 
мишелов. Мишеловът е с открита рана, сляп с едното око и 
с травма на левия 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. 
Въпреки проведеното лечение птицата е умряла. 



17. 15.04.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел с фрактура на лявото 
крило в землището на с. Блъсково, общ. 
Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура на ляво 
крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие, екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.  

18. 18.04.2022 г. Зелен телефон Забелязан щъркел, който не лети, на стария 
път Девня-Варна, преди с. Неофит Рилски, 
вдясно. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на 
място, в района на главен път гр. Варна – гр. Провадия не е 
открит бедстващ екземпляр от вида Бял щъркел. 

19. 18.04.2022 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Мишелов с травма 
на окото, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с травма на ляво око и 
не може да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 
за биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна.  

20. 18.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Забелязани около 200 щъркела отстрани на  
АМ „Хемус“, от гр. Плиска към гр. Варна. 
Птиците изглеждат мокри и уморени, а 
метеорологичните условия са лоши. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Наблюдаваните птици не са 
бедстващи. Същите са застигнати от неблагоприятни 
метеорогични условия, при извършване на прелет от 
мястото на зимуване, към местата за размножаване.  

21. 18.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба срещу проект за застрояване на 
парцел в кв. „Трошево“, гр. Варна, който 
към момента е залесена територия. 

Община Варана Сигналът е неоснователен. С описаните в сигнала 
дейности не се нарушават режими на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000. В тази връзка съгналът е 
изпратен по компетентност до Община Варна. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация от Община Варна. 

22. 18.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В една от клетките на автомивка 
„Скандал“ налично едно МПС и/ или 
ИУМПС с отстранени основни части и 
компоненти. В близост до същото налични 
автомобилни части. 

Община Варана Препратен по компетентност на община Варна. Получен 
отговор от община Варна, че е установено  замърсяване с 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на 
територията на автомивката, като е дадено предписание за 
почистването му.  



23. 18.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Получен сигнал от Председателя на 
Комисията по земеделието, храните и 
горите към Народното събрание на 
Република България за изсичане на гори със 
защитни фукции в свлачищна зона в района 
на град Варна, издадено разрешение за 
строеж за подпорна стена и незаконен път 
за достъп до поземлен имот /ПИ/ с 
идентификатор №10135.2054.51, землище 
на гр. Варна, община Варна, както и за 
издадени административни актове от 
РИОСВ-Варна. 
 

РИОСВ-Варна,  
Община Варна 
РДНСК-Варна 

Сигналът е основателен. При извършване на проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна  е установено, че до 
имот с идентификатор №10135.2054.51, землище на гр. 
Варна, община Варна се достига по направен и трамбован 
очакълен път; Имот с идентификатор №10135.2054.51, 
землище на гр. Варна, община Варна е ограден с метална 
неплътна ограда. На входа е поставен фургон и химическа 
тоалетна. На оградата има информационна табела за обект 
Подпорни стени с Разрешение за строеж №11/26.01.2022 г. 
В момента на проверката багер загребра корени и 
дървесна растителност и ги поставя в камиона. Терена е 
заравнен с липса на дървета.  
Издадена е Заповед № 85/27.04.2022 г. за прилагане на 
принудителна административна мярка за спиране на 
всички дейности свързани с разчистване на земята, 
извършване на други мероприятия и строителство. 
 

24. 19.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Намерен мъртъв делфин до кораб „Комета“, 
кв. Аспарухово, 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. 

25. 19.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба срещу проект за застрояване на 
парцел в кв. „Трошево“, гр. Варна, който 
към момента е залесена територия. 

Община Варна Сигналът е неоснователен. С описаните в сигнала 
дейности не се нарушават режими на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000. В тази връзка съгналът е 
изпратен по компетентност до Община Варна. 

26. 19.04.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до новите бунгала, 
до хотел „НОЙ“, 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. 

27. 21.04.2022 г. Зелен телефон Намерена костенурка с инфекция на очите в 
с. Момчилово, общ. Ветрино. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
Шипобедрена костенурка, която е отпаднала, 
дехидратирана и с възпаление 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.  



28. 21.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Гларус се е заплел в дърво срещу хотел 
„Черно море“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Видът е познат още като 
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), който не е включен в 
Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, 
като защитен вид.  
 

29. 26.04.2022 г. Зелен телефон Системно препълнени контейнери и 
разхвърляни отпадъци в местност „Ален 
мак“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-
Варна, при която е установено наличието на 
отпадъци.Дадени са предписания на кмета на община 
Варна, относно почистване на замърсяването. 

30. 26.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо съдържащо линк към сайт 
за търговия с червеногуша гъска. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Установена е публикувана в 
интернет обява за продажба на препариран екземпляр от 
вида Червеногуша гъска. За сигнала и резултатите от 
извършената проверка е уведомена Районна прокуратура–
Варна.   

31. 26.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Паднало вековно дърво в к.к. „Слънчев 
ден“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установено, че вековно дърво от вида Атласки 
кедър, обявено за защитено и включено в Държавния 
регистър на защитените природни обекти е паднало и е 
загубило характера си на вековно. Не са установени следи 
от човешка намеса довели до падането на вековния кедър. 
Стартирана е процедура по заличаване на вековното дърво 
от  Държавния регистър на защитените природни обекти.  

32. 26.04.2022 г. Зелен телефон Щъркелово гнездо е пропаднало върху 
жиците на ел. стълб в с. Долище,  

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установено, гнездово местообитание на бял 
щъркел, което е изградено върху платформа трайно 
закрепена за стоманобетонен стълб, но тази част от 
гнездото, която е изгградена извън платформата е 
провиснала върху електропроводите. Пропадналата част 
представлява опасност за живота и здравето на хората и 
създава предпоставки за запалване на гнездото. Към 
момента на проверката екип на „ЕРП-Север“ АД предприе 
действия по премахване на свлечената от гнездото част.  
  



33. 28.04.2022 г. Зелен телефон Множество сигнали от граждани от кв. 
Химик и кв. Река Девня, гр. Девня за 
нетърпима миризма от дейността на 
„Екосейф“ ООД  

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-
Варна. По представена справка от автоматичната система 
за собствени непрекъснати измервания за периода от 
26.04.2022 г. до 29.04.2022 г., 11:00 ч. няма констатирани 
превишения на нормите на допустими емисии (НДЕ) по 
контролираните замърсители на въздуха. Усеща се лека 
миризма, характерна за дейността на обекта. 

34. 29.04.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Няколко дружества притежаващи документ 
за събиране и транспортиране на стари 
гуми, отказват да приемат такива.  

РИОСВ-Варна Сигналът е в процес на извършване на проверка. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА 
 

 

          
 
 

 
 


