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

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1. 03.05.2022 г. Зелен телефон Бедстващ делфин на брега на първа буна в 
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. 
 

2. 03.05.2022 г. Зелен телефон Нерегламентирано къмпингуване с две 
каравани и четири кемпера, под нос 
Чиракман, между втора и трета буна на гр. 
Каварна, община Каварна. 

РИОСВ-Варна 
РУ Каварна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена праоверка на 
терен са установени паркирали автомобили и каравани 
върху бетонно съоръжение /буна/. Не са установени 
нарушения на режими на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000. 
 

3. 03.05.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило в нива в 
землището на с. Плоковник Савово, общ. 
Тервел. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида Бял щъркел, 
с фрактура на дясно крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 
2 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът 
е настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ - гр. Добрич“. 



4. 03.05.2022 г. Зелен телефон Забелязан пеликан на АМ „Хемус“ по 
средата на пътното платно, около 415-ти 
километър. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е от вида Розов 
пеликан. По тялото на екземпляра не са установени 
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 
„ЦЗПЖ - гр. Добрич“. 

5. 03.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа в с. 
Дуранкулак, до база „Прогрес“. 

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. На основание чл. 39, ал. 2, т. 
4 от ЗБР, тялото на мъртвия делфин е оставено на 
място. 
 

6. 03.05.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел с висящо крило в с. Бонево, 
общ. Тервел. 

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

7. 03.05.2022 г. Зелен телефон Щъркелово гнездо, пропаднало върху 
жиците на ел. стълб в с. Долище, общ. 
Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Щъркеловото гнездо е върху 
платформа, но част от него е пропаднало и опира 
електропороводите. Извършено е прочистване на 
гнездото.  

8. 03.05.2022 г. Зелен телефон В к.к. „Камчия“ са отъпкани зелените площи 
до лодките за разходка. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, не е констатирано 
нарушение на режима на защитената територия, 
включително унищожаване на тревни площи. 

9. 03.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изливане на бетон на Централен плаж- гр. 
Шабла. 

РИОСВ-Варна 
Министерство на 

туризма 

Не е установено изливане на бетон на плажа, а само 
поставяем метален постамент. Сигналът е изпратен по 
компетентност до Министерство на туризма, с молба за 
предоставяне на информация за съответствие на 
установения обект със Схемата за поставяеми обекти на 
плажа. Към момента в РИОСВ-Варна не е постъпила 
информация по случая. 

10. 03.05.2022 г. Зелен телефон В района на централен плаж в гр. Каварна, 
се наблюдава оцветяване на морската вода 
от гориво. Предполага се, че е от рибарските 
лодки. 

Морска 
администрация и 

БД“ЧР“ 

Сигналът е препратен по компетентност на Морска 
администрация и БД“ЧР“. От БД“ЧР“ е получен е 
отговор, че предполагаем източник на замърсяването на 
морските води с нефтопродукти е изтичането на гориво 
от плавателен съд. 



11. 04.05.2022 г. Зелен телефон Намерена Горска ушата сова в безпомощно 
състояние в гр. Добрич. 

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

12. 04.05.2022 г. Зелен телефон В пункт за вторични суровини на бул. 
„Трети март“, гр. Добрич, горят 
автомобилни гуми и се замърсява въздуха. 

РИОСВ-Варна  Сигналът е неоснователен. При извършена е проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна не е установено 
изгаряне на автомобилни гуми. 

13. 04.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В КПС-2 Албена е аварирала помпа и 
отпадъчните води се изливат в ЗМ Балтата. 

РИОСВ-Варна При извършена проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна, е констатирано, че в КПС-2-Албена, се 
извършват аварийно-ремонтни дейности, в резултат на 
възникнала авария в помпите, които припомпват 
отпадъчните води към ПСОВ-Албена. В момента на 
проверката, е установена една работеща потопяема 
помпа.Не е установено изтичане на отпадъчни води в 
ЗМ „Блатно кокиче“. Територията на лонгозната гора в 
района около КПС-2-Албена, е оводнена. На 
повърхността на водата се наблюдава черен филм 
примесен с клони и листа. Не се усеща миризма, 
характерната за битово-фекално замърсяване. На ВиК-
Добрич, е дадено предписание: „Да се осигури 
работеща резервна помпа в КПС-2-Албена“. Даденото 
предписание е изпълнено в определения срок.   

14. 04.05.2022 г. Зелен телефон Нерегламентирано изхвърляне на 
строителни отпадъци от 3 камиона в с. 
Калиманци, общ. Суворово. 

РИОСВ – Варна 
Община Суворово 

Сигналът е препратен към община Суворово 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. 

15. 04.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв на делфин на плаж 
„Галата“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 



16. 04.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършват се строителни дейностис 
тежкотоварни машини на плаж „Ветеран“, 
гр. Варна и поставена ограда, 
възпрепятстваща свободният достъп до 
плажната ивица. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Извършена е съвместна проверка на терен с 
представител на Община Варна. Не са установени 
строителни дейности на плажа. При проверката е 
установен излят бетонен ограден постамент в 
непосредствена близост до плажната ивица. Във връзка 
със сигнала е изпратено писмо до Община Варна с 
молба за предоставяне на налична при тях информация 
и строителни книжа за територията. Предстои 
изясняване на обстоятелствата. 

17. 05.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв на делфин на плажа в к.к. 
„Албена“, до хотел „Боряна“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

18. 05.05.2022 г. Зелен телефон Намерена костенурка със счупена коруба на 
пътя между гр. Вълчи дол - с. Генерал 
Киселово. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

19. 05.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Централен плаж, 
гр. Варна, пред заведение „Терасата“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

20. 05.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на брега пред 
местност „Белите скали“ в гр. Бяла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

21. 05.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В землището на с. Червенци, общ. Вълчи 
дол, между гробището и стопанската сграда 
се намира площадка затрупана с отпадъци. 
Същата не е почиствана от години. 

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



22. 05.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано строителство на 
търговски обекти върху плажната ивица в 
местност „Паша дере“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. С писмо на РИОСВ-Варна, 
по реда на параграф 7 от Закона за защитените 
територии, е съгласувано, временно монтиране на 
декори от дървени модулни конструкции, в ПИ 
04426.501.9 /отдел 337, подотдел „5“ по 
Горскостопански план от 2017 г. на ТП ДГС-Варна/ по 
КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, с цел заснемане на 
филм. При извършена проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна, не е установено нарушение в 
изпълнението на дадените предписания. На плажната 
ивица и в границите на защитена местност „Лиман“, не 
е установено извършване на дейности, включително и 
паркирани моторни превозни средства. 

23. 05.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Излива се мръсна, кална вода под 
„Аспарухов мост“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Извършена е съвместна проверка на място сигнала с 
представител на Кметство Аспарухово, община Варна, 
при която не се установи изтичане на замърсени 
отпадъчни води, както и следи от такива. По данни на 
кметство Аспарухово от тръбопровод, представляващ 
дъждовен колектор, изтича минимално количество вода, 
видимо бистра без характерна миризма и цвят.  

24. 09.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Образувано нерегламентирано сметище до 
незавършена сграда на ул. „Козлодуй“, гр. 
Варна. Усеща се неприятна миризма и се 
създава предпоставка за разпространяване на 
зарази. 

РИОСВ – Варна 
Община Варна 

Сигналът е препратен към община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. Към 
настоящият момент в РИОСВ-Варна е постъпила 
информация за предприетите действия по случая от 
служители на общината. 

25. 09.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Увреждат се природни местообитания в 
землището на с. Българево. Засегнатите 
имоти се използват за земеделски нужди.  

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При проверката не е 
установено ново разораване, различно от установеното 
при предходна проверка /предходна година/, за което е 
съставен АУАН за нарушение на режимите на ЗЗ. 
Територията е обрасла с рудерална растителност. 

26. 09.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до заведение 
„Чифлика“, под Природонаучния музей, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

27. 09.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в к.к. „Албена“, 
срещу хотел „Лагуна“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 



28. 09.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до дървената стълба 
на „СОК Камчия“, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

29. 09.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в кв. Аспарухово, 
местност „Карантината“, до новото 
пристанище. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

30. 09.05.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плажната 
ивица, южно от фара на гр. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

31. 09.05.2022 г. Зелен телефон Неспазване заповед за преустановяване на 
строителни дейности на директора на 
РИОСВ-Варна и изливане на бетон в 
местност „Коджа тепе“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място с представители на район „Приморски“, община 
Варна и представител на възложителя е установено, че 
липсва строителна техника и механизация. Извършени 
са СМР – изпълнен е изкоп с дълбочина около 4 метра, 
излят е бетонов елемент с дължина около 9 метра 
ширина около 2 метра, като при огледа се установява, 
че положения бетон е пресен. Изпълнен е и втори изкоп 
с п-образна форма, с дълбочина около 4 метра, излят е 
бетонов елемент с дължина около 23 метра и ширина 
около 4 метра. В бетоновия дневник на обекта са 
отразени като излети на 03.05.2022г. общо 15 м3  бетон, 
а на 09.05.2022г. общо 36 м3  бетон. От РИОСВ-Варна 
ще бъдат предприети необходимите действия, съгласно 
екологичното законодателство. 

32. 09.05.2022 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Черен бързолет, 
който не може да лети в кв. „Чайка“, гр. 
Варна. 

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

33. 09.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Централен плаж- 
Галата, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не са установени бедстващи или мъртви 
екземпляри от разред Китоподобни. 

34. 10.05.2022 г. Зелен телефон В землището на с. Невша се изгражда ферма 
за магарета, като имот попада защитена 
зона. Неправомерно е преградена и реката, 
течаща в близост до имота, което създава 
предпоставка за нейното замърсяване. 

РИОСВ-Варна 
Община Ветрино 

Извършена е съвместна проверка с представител на 
Община Ветрино. В имота, предмет на сигнала, който е 
с НТП „Пасище“, не е установено разораване в 
нарушение на режимите на защитената зона. Във връзка 
с установените в границите на имота селскостопански 
животни – магарета, е изпратена покана за изясняване 
на обстоятелствата до собствениците на имота.  



35. 10.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 
в к.к. „Албена“, посока Балчик, след 
последните заведения. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 
Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  
От Община Балчик е предоставена информация, че 
сигналът е основателен, във връзка с което са 
предприети  действия по премахване и обезвреждане на 
тялото.  

36. 10.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха и черен облак над 
гр. Девня. 

РИОСВ-Варна РИОСВ-Варна е изискала данни от собствените 
непрекъснати измервания (СНИ) за периода от 
01.05.2022 г. до 20.05.2022 г. от всички големи 
емисионни източници на територията на гр. Девня, 
направена е справка за същия период от Автоматична 
измервателна станция (АИС) „Изворите“, гр. Девня, от 
резултатите на които се установява, че няма 
регистрирани превишения на пределно допустимите 
концентрации по контролираните замърсители.  

37. 10.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на малкия плаж до 
ресторант „Немо“, местност „Траката“, 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. 

38. 11.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба относно премахнати контейнери за 
битови отпадъци на ул. „Драгоман“ 29, гр. 
Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на Община 
Варна. Получен е отговор от общината, че на 
посочената локация са налични два броя съда от новата 
система NORD, като същите са обслужени съгласно 
часовия и маршрутен график за район „Одесос“. 

39. 11.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица, 
рибарско селище, местност „Траката“, гр. 
Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място 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. 



40. 12.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

В местност „Боровец-юг“ са разорани 
големи площи, като същите попадат в 
„Натура 2000“ и са местообитание на 
гнездящи птици. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна е установена 
разорана земеделска територия с начин на трайно 
ползване „нива“, с площ около 10 дка. Територията се 
използва по предназначение. 

41. 12.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на пристанището в 
гр. Балчик, до рибарските лодки. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 
Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  
От Община Балчик е предоставена информация, че 
сигналът е основателен, във връзка с което са 
предприети  действия по премахване и обезвреждане на 
тялото.  

42. 13.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж 
„Аспарухово“, гр. Варна, пред заведение 
„Ред Рок“. 

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. 

43. 13.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Извършват се строителни дейности в к.к. 
„Св. Св. Константин и Елена“, до ресторант 
“The Bay”. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Министерство на 
туризма 

При извършената проверка на място е установено 
строителство на постройка непосредствено до 
пясъчната ивица. Предстои изясняване на 
обстоятелствата. 

44. 13.05.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на Южен плаж- 
Кранево, общ. Балчик, пред заведение 
„Крейзи бийч“. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 
Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  
От Община Балчик е предоставена информация, че 
сигналът е основателен, във връзка с което са 
предприети  действия по премахване и обезвреждане на 
телата.  

45. 13.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано отсичане на дърво в кв. 
„Чайка“, гр. Варна, до бл. № 68. 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на Община 
Варна. 
От Община Варна е предоставена информация, че за 
премахването на дървото е издадена заповед на кмета 
на общината. 



46. 16.05.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плажната 
ивица в к.к. „Албена“, до хотел „Гергана“. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 
Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  
От Община Балчик е предоставена информация, че 
сигналът е основателен, във връзка с което са 
предприети  действия по премахване и обезвреждане на 
телата.  

47. 16.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфинна брега на 
Варненско-Белославско езеро, в района на с. 
Страшимирово. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършена на място 
проверка от експерт на РИОСВ-Варна, е установен 
мъртъв екземпляр от разред Китоподобни. По тялото на 
делфина не са установени следи от рибарски мрежи. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, тялото на мъртвия 
делфин е оставено на място. 

48. 16.05.2022 г. Зелен телефон Щъркелово гнездо в с. Долище е пропаднало 
върху жиците на ел. стълб, вследствие на 
силни ветрове през почивните дни. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Щъркеловото гнездо е върху 
платформа, но част от него е пропаднало и опира 
електропороводите. Извършено е прочистване на 
гнездото.  

49. 18.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо, относно състоянието на 
чистотата в двора на МБАЛ „Св. Анна“ АД, 
гр. Варна 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършване на проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна  не е установено 
препълване на контейнерите за битови отпадъци, 
разположени на територията на болничното заведение, 
както и замърсяване с отпадъци около тях. 

50. 18.05.2022 г. Зелен телефон Намерена горска ушата сова с травма на 
дясното крило до „Младежки дом“, гр. 
Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е в добро общо 
състояние, но е млада и не може да се храни и лети 
самостоятелно. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 
за биологичното разнообразие екземплярът е настанен 
за отглаждане в ОП „Зоопарк-СЦ“, гр. Варна. 

51. 18.05.2022 г. Зелен телефон В района на ул. „Д-р Басанович“ и ул. 
„Мадара“ се усеща остра миризма на гниещо 
месо от кланицата до „Технически 
университет“, гр. Варна. Миризмата се 
усеща от около една седмица.  

РИОСВ-Варна При извършване на проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна  не е установено повърхностно изтичане 
на отпадъчни води от цех за преработка на меса във 
воден обект. Дадени са предписания за представяне на 
документи,  удостоверяващи ползването и въвеждането 
в експлоатация на обекта, както и за наличието на 
канализационна мрежа и начин на отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води от дейността на 
обекта.  Същите са с текущ срок на изпълнение. 



52. 19.05.2022 г.  Сигнално писмо Незаконно изградена попивна яма в имот в с. 
Тутраканци, общ. Провадия 

Община Провадия Сигналът е препратен към община Провадия за 
предприемане на действия по компетентност. Към 
момента в РИОСВ-Варна не е постъпила иформация от 
общината за предприетите действия. 

53. 19.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване в ж.к. Възраждане № 1, на 20 м. 
от входа на парк Възраждане, гр. Варна, с 
битови и строителни отпадъци 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е препратен към община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. В 
РИОСВ-Варна е постъпила информация от общината, 
че е връчено предписание на фирмата извършваща 
дейностите по събиране и транспортиране на 
отпадъците на терирорията на общ. Варна. Съдовете за 
битови отпадъци са обслужени, а местостоянките са 
почистени. 

54. 23.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин между лодките, на 
рибарско селище Траката, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място 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. 

55. 23.05.2022 г. Зелен телефон Изхвърляне на фекалии и фекални води в 
нивите около свинекомплекса в с. 
Козлодуйци, община Добричка. 

ОДБХ-Добрич Сигналът е препратен към ОДБХ – Добрич за 
предприемане на действия по компетентност. В 
РИОСВ-Варна е постъпила информация от ОДБХ – 
Добрич, че не са установени разливи и неправомерно 
изхвърлени биологични отпадъци от животински 
произход. 

56. 23.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа до хижа 
Черноморец, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

57. 23.05.2022 г. Зелен телефон Замърсяване на яз. Вратарите, обл. Добрич, 
ПИ 12231.110.59 с органични отпадъци- тор 
Усеща се неприятна миризма в селото 
миризма на тор.  

РИОСВ-Варна  Сигналът е неоснователен. При извършване на проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна  не е установено 
наличие на замърсяване  на язовира 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. 



58. 23.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Първа буна 
върху камъните в гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 
Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  
От Община Балчик е предоставена информация, че 
сигналът е основателен, във връзка с което са 
предприети  действия по премахване и обезвреждане на 
тялото. 

59. 23.05.2022 г. Зелен телефон Изливат се отпадъчни води в Шокъровия 
канал на ул. „Мир“ и ул. „Д-р Железкова“, 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка и 
направен обход на района не се установи изтичане на 
отпадъчни води. Водите са с бистър цвят и не се усеща 
характерна миризма за битово-фекално замърсяване. 

60. 25.05.2022 г. Зелен телефон Мъртъв делфин на 4-та буна, под спирка 
„Почивка“, след завоя към плажа, 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. 

61. 25.05.2022 г. Зелен телефон Мъртъв делфин под ресторант „Немо“, до 
рибарското селище на Евксиноград. 

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. 

62. 25.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Южен плаж, с. 
Кранево, до бистро „Крейзи Бийч“. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 
Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  
От Община Балчик е предоставена информация, че 
сигналът е основателен, във връзка с което са 
предприети  действия по премахване и обезвреждане на 
тялото. 



63. 26.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Паша 
дере“, 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. 

64.
 
 

26.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконна продажба на авточасти втора 
употреба 

РИОСВ-Варна        
ТД на НАП 

МВР 

Сигналът е в процес на извършване на проверка. 

65. 26.05.2022 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Черен бързолет с 
превързано крило в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

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

66. 26.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Южен плаж, гр. 
Варна, между „Ролбата“ и ресторант 
„Феличе“. 

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. 

67. 26.05.2022 г. Зелен телефон Намерена костенурка във вилната зона на с. 
Константиново, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
Шепобедрена костенурка с наранявания на корубата. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е настанен за лечение в 
ЦРРСК „Геа Челониа“, с. Баня, общ. Несебър. 

68. 27.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Централен плаж, 
гр. Варна, пред заведение „Куба“. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установен бедстващ или мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. 

69. 27.05.2022 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Тръстиков блатар с 
ранено крило на ул. „Пирин“, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна 
 

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



70. 30.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Акустирал кораб на варненското 
пристанище изхвърля отпадъци в морето. 

Басейнова 
дирекция – 

Черноморски 
район 

 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти от Басейнова дирекция, РИОСВ – 
Варна. Към момента на проверката не е установено 
изхвърляне на отпадъци от кораба. По заявка на БДЧР 
са взети водни проби от морската вода от РЛ – Варна. 

71. 30.05.2022 г. Зелен телефон Камиони извозват пръст без покривала от 
строеж на ул. „Ана Феликсова“, гр. Варна. 
района е силно запрашен. 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност до кмета на 
Община Варна. Към момента в РИОСВ-Варна не е 
постъпила иформация от общината за предприетите 
действия. 

72. 30.05.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на брега в к.к. 
„Албена“, след „Номад Бийч“, посока гр. 
Балчик. 

РИОСВ-Варна 
Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 
Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  
От Община Балчик е предоставена информация, че 
сигналът е основателен, във връзка с което са 
предприети  действия по премахване и обезвреждане на 
тялото. 

73. 30.05.2022 г. Зелен телефон Изхвърлят се фекални маси от 
свинекомплекс Агро сип АД, с. Любен 
Каравелово в дере в землището на с. Водица, 
общ. Аксаково 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършване на проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна  са установени 
следи от торова маса изхвърлени в гориста местност  по 
протежение  на наклона  на минимум 20 метра. По 
време на проверката не се извършва изхвърляне. На 
Агро сип АД, с. Любен Каравелово  е дадено 
предписание да почисти замърсения участък. 
 

74. 30.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в к.к. „Златни 
пясъци“, пред хотел „Енканто бийч“ 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършена на проверка на 
място 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. 



75. 31.05.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на рибарско селище 
„Траката“ до ресторант „Немо“. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършена на проверка на 
място 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. 

76. 31.05.2022 г. Зелен телефон От „Енерго Про“ правят просеки в 
землищата на селата Ваклино и Дуранкулак 
през гнездовия период на птиците. 
Унищожават се гнезда. 

ТП ДЛС-Балчик Сигналът е препратен по компетентност на ТП ДЛС-
Балчик. Към момента не предоставена иформация за 
предприетите действия. 

77. 31.05.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Змърсяване на Елпромско дере, гр. Варна с 
кафява вода. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

Извършена е съвместна проверка с експерти на 
БД“ЧР“ при която не се установи брегови източник на 
замърсяване. По заявка на БДЧР е взета водна проба от 
РЛ Варна от водите, в района посочен в сигнала. 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА 
 

 

          
 
 

 
 


