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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 ЮЛИ 2018 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия

1 01.07.2018 Зелен телефон 

В гр. Балчик се излива отпадъчна вода от 
канализация на алея „Дамбата“ до заведение 
„Каваците“ и се носи неприятна миризма на 
фекалии. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установено изключване на едната помпа в КПС, 
вследствие на което отпадъчните води преливат по 
аварийното изпускане. Работата на помпата е 
възстановено. Срещу „В и К Добрич“ са предприети 
административно наказателни действия. 

2 02.07.2018 Зелен телефон 
Намерени три малки прилепа в кв.“Чайка“, 
гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Екземплярите са настанени в ОП Зоопарк–спасителен 
център Варна на основание чл 39.ал.2 т.2 от ЗБР. 

3 04.07.2018 Зелен телефон 

Сигнал за автоморга без документи, в която 
се разкомплектоват автомобили и в същото 
време на мястото се съхранява зърно, 
с.Плачидол, обл.Добрич. 

РИОСВ-Варна 

При извършената проверка на място не е осигурен 
достъп. По документи са установени собствениците на 
имотите, върху които се извършва дейността. На същите 
са изпратени писма с искане на информация за начина за 
отдаване на имотите под наем. След набавяне на 
информацията ще се извърши повторна проверка, 
съвместно с ОД на МВР.  

4 04.07.2018 Зелен телефон 
Открит мъртъв делфин на плажа между 
Тюленово и Шабла. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. По тялото на делфина не са 
открити следи от умишлено умъртвяване, на основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на 
мястото, където е намерен.  

5 04.07.2018 Зелен телефон 
Открит мъртъв делфин на плажа в гр.Варна 
до заведение „Кални бани“. 

РИОСВ-Варна 

По тялото на делфина не са открити следи от умишлено 
умъртвяване. Съгласно Разрешително за ползване на 
изключение от забраните по ЗБР е уведомена Община 
Варна за предприемане на действия по отстраняване на 
останките на намерения мъртъв екземпляр и 
обезвреждането им по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 



6 04.07.2018 Зелен телефон Открит мъртъв делфин на плаж „Фичоза“. РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. След извършена проверка на 
място не е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни.  

7 06.07.2018 Зелен телефон 
Намерено малко птиче–кълвач, паднало от 
дърво в Резиденция „Евксиноград“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 
от ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където 
е намерен. 

8 06.07.2018 Зелен телефон 
Открит мъртъв делфин до трета буна на 
плажа в гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 

По тялото на делфина не са открити следи от умишлено 
умъртвяване. Съгласно Разрешително за ползване на 
изключение от забраните по ЗБР е уведомена Община 
Варна за предприемане на действия по отстраняване на 
останките на намерения мъртъв екземпляр и 
обезвреждането им по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

9 06.07.2018 Зелен телефон 
Паднало малко лястовиче от гнездо до хотел 
„Паралакс“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Екземплярът е настанен в ОП Зоопарк –спасителен 
център Варна на основание чл 39.ал.2 т.2 от ЗБР. 

10 07.07.2018 Зелен телефон 
Сигнал за изтичане на мръсни води от тръба 
на плажа в кв.“Аспарухово“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място е установено, че водите от заведението се 
пречистват от ЛПСОВ. Една част от тях се използва за 
поливане на палми, а другата се предава на 
специализирана фирма за транспортиране. 

11 07.07.2018 Зелен телефон 
Мъртъв делфин срещу вила „Санта“, 
гр.Балчик. 

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

12 08.07.2018 Зелен телефон 
Мъртъв делфин до камъните във водата 
между трета и четвърта буна, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 

По тялото на делфина не са открити следи от умишлено 
умъртвяване. Съгласно Разрешително за ползване на 
изключение от забраните по ЗБР е уведомена Община 
Варна за предприемане на действия по отстраняване на 
останките на намерения мъртъв екземпляр и 
обезвреждането им по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

13 08.07.2018 Зелен телефон 
Миризма на анасон от фабрика за масла на 
ул.“Хан Тервел“ №196, гр.Добрич. 

Община 
Добрич 

Препратен по компетентност. 

14 09.07.2018 Зелен телефон 
Нефтено петно във водата, входа на парка до 
вълнолома в кв.“Аспарухово“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР - Варна

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна 
проверка не е установено наличие на нефтено петно. 

15 09.07.2018 Зелен телефон 
Мирис на газ в офис сграда на ул.“Стефан 
Стамболов“ № 31-33, гр.Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

16 10.07.2018 Зелен телефон 
Изхвърляне на строителни отпадъци в 
морето от два хотела, намиращи се в к.к. 
„Св. Св. Константин и Елена“. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

17 12.07.2018 Зелен телефон 
Мъртъв делфин в к.к.“Златни Пясъци“, пред 
хотел „Лилия“. 

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



18 12.07.2018 Зелен телефон 
Костенурка в безпомощно състояние, 
гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. По време на проверката 
екземпляра е умрял. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 
ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е 
намерен. 

19 16.07.2018 Зелен телефон 
Намерена ранена дива птица в района на 
„Римски терми“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 
от ЗБР екземпляр от вида малък воден бик е пуснат на 
свобода в подходящ за вида район. 

20 16.07.2018 Зелен телефон 
Сигнал за змия до контейнери за смет на 
ул.“Капитан Райчо“ № 93, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 
от ЗБР екземпляр от вида смок стрелец е оставен на 
мястото, където е намерен. 

21 16.07.2018 Зелен телефон 
Силна неприятна миризма, източно от обект 
свинеферма в с.Дъбовик, общ.Генерал 
Тошево. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При проверката е установено 
наторяване на земеделски земи без заораване. На 
арендатора на земите е дадено предписание за 
заораване.  

22 17.07.2018 Зелен телефон 
Силна неприятна миризма в с.Дъбовик, 
общ.Генерал Тошево. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При проверката е установено 
наторяване на земеделски земи без заораване. На 
арендатора на земите е дадено предписание за 
заораване. 

23 18.07.2018 Зелен телефон 
Намерена ранена птица-нощна лястовица до 
гара Тополи, общ.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл 39, ал. 2, т.2 от 
ЗБР екземпляр от вида козодой е настанен в ОП Зоопарк 
–спасителен център Варна. 

24 19.07.2018 Зелен телефон 
Нефтено петно във водата Порт Палас, 
„Слънчев ден“ в к.к.“Св.Св.Константин и 
Елена“. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР - Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна 
проверка не е установено наличие на нефтено петно. 

25 20.07.2018 Зелен телефон 
Намерена ранена сова, ул.“Иван 
Срацимир“ № 5, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл 39, ал. 2, т.2 от 
ЗБР екземпляр от разред Совоподобни е настанен в СНЦ 
Зелени балкани – Стара Загора. 

26 23.07.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми от завод за отпадъци в 
с.Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. В завода се извършва подмяна 
на датчици за оповестяване, поради което тунелите за 
компост са отворени. 

27 24.07.2018 Зелен телефон 
Намерено малко бухалче със счупено крило, 
м-ст „Пчелина“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл 39, ал. 2, т.2 от 
ЗБР екземпляр от вида чухал е настанен в ОП Зоопарк –
спасителен център Варна. 

28 24.07.2018 Зелен телефон 
Намерен сокол със счупено крило, с.Ляхово, 
общ.Балчик. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. По време на транспортиране  
екземпляра е умрял. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 
ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където е 
намерен. 

29 26.07.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин на скалите до 
археологически резерват „Яйлата“, Камен 
бряг, община Каварна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 
от ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на мястото, където 
е намерен. 

30 26.07.2018 Зелен телефон 
Бедстващ, малък делфин на камъните до 
втора буна, гр.Варна.  

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



31 27.07.2018 Зелен телефон 
Намерена бедстваща птица от вида керкенез, 
м-ст „Траката“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл 39, ал. 2, т.2 от 
ЗБР екземпляра е настанен в ОП Зоопарк –спасителен 
център Варна. 

32 27.07.2018 Зелен телефон 
Намерен малък таралеж в безпомощно 
състояние, Морска градина, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл 39, ал. 2, т.2 от 
ЗБР екземпляра е настанен в ОП Зоопарк –спасителен 
център Варна. 

33 29.07.2018 Зелен телефон 
Намерена бедстваща лястовица, к.к.“Златни 
пясъци“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На основание чл 39, ал. 2, т.2 от 
ЗБР екземпляра е настанен в ОП Зоопарк –спасителен 
център Варна. 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА 

1 3.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Сигнал за изхвърляне на отпадъци от фирма 
„Фонд Респект“, стопанисваща парцел в 
гр.Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

2 4.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Получен сигнал за силна миризма в с. 
Дъбовик, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич 
от дейността на свинекомплекс. 

РИОСВ-Варна 

По предходни сигнали са извършени множество 
проверки на свинекомплекса. При две от проверки са 
извършени и измервания с апаратура за бързо 
определяне на замърсители в атмосферния въздух, като 
не са регистрирани стойности над ПДК. Съгласно 
екологичното законодателство са предприети всички 
необходими действия за които сигналоподателя е 
информиран. В сигнала не са изложени нови факти и 
обстоятелства, поради което на основание чл.124 от 
АПК същият е оставен без разглеждане. 

3 5.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Нерегламентирано „разкомплектоване“ на 
ИУМПС на площадка с местонахождение – 
гр.Добрич, ул. “Генерал лейтенант Тодор 
Кантарджиев“ №6. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 
проверка с ОД на МВР. Дружеството притежава 
разрешение по чл.35 от ЗУО. 

4 5.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Получен сигнал за отвеждане на отпадъчни 
води в Черно море от хотел „Кабакум Бийч“, 
к.к.“Чайка“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна 
проверка не е установено заустване на отпадъчни води в 
Черно море. 

5 9.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Сигнално писмо за неприятна миризма 
идваща от обект за тестени закуски "Чочо" в 
кв. „Трошево“ гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

6 9.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Сигнално писмо за продажба в интернет 
сайт olx.bg на сухоземна костенурка, 
гр.Добрич. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен, при извършена проверка в 
интернет сайта не установена обява за продажба на 
сухоземна костенурка. 

7 16.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Сигнално писмо за препарирани защитени 
видове: дива  котка и две птици от 
семейство Сови в заведение за обществено 
хранене, намиращо се в гр. Бяла.  

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен, Извършена е проверка на
заведението за обществено хранене, при която не са 
установени препарирани защитени видове. 



8 23.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Замърсяване с изолация от стъклена вата в 
двора на МБАЛ "Света Анна-Варна", 
гр.Варна.  

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка не 
е установено наличие на разпиляна изолация. 

9 27.07.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Замърсяване на Станчова алея, м-ст 
„Салтанат“, гр.Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

10 31.7.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Сигнално писмо за улов и отглеждане на 
пойни птици в плен, гр.Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът се отработва. 
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