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СРЕПУБЛИКА 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 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Вх. № Дата Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия

1 С-1204 01.11.2019 г. Зелен телефон Изтичане на фекални води по уличната 
мрежа в местност „Траката“, гр. Варна 

Община Варна 
В и К Варна ООД 

Сигналът е препратен на община Варна и В и К Варна 
ООД за предприемане действия по компетентност. 
Получен е отговор от В и К Варна ООД, с който ни 
уведомяват, че е извършена проверка и тласкателните 
битово-фекални мрежи не се поддържат и 
експлоатират от В и К Варна ООД. 

2 С-1207 04.11.2019 г. Зелен телефон Горене на масла в автоцентър в кв. „Бриз“, 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
от експерти на РИОСВ-Варна на място не се 
констатира изгаряне на масла и отпадъци. Печката не е 
заредена и не отоплява помещението на сервиза. 
Отработените масла се съхраняват в метални варели. 
Генерираните отпадъци от дейността на автосервиза се 
съхраняват на открито на бетонирана площадка.  На 
дружеството е дадено предписание за класификация на 
отпадъците. 

3 С-1210 05.11.2019 г. Зелен телефон Отпадъци от пункт за призводство на 
алкохолни дестилати се изливат директно в 
дере до ул. „Патриарх Евтимий“, гр. 
Дългопол. 

Община Дългопол Сигналът е препратен на община Дългопол за 
предприемане на действия по компетентност. 
Уведомени сме писмено, че е извършена проверка на 
място от служители на общината, като е дадено 
предписание за привеждане на дейността в 
съответствие с нормативните изисквания. 



4 С-1211 05.11.2019 г. Зелен телефон Отпадни води от автомивка на 
самообслужване се изливат в близкото дере 
на бул. „Христо Смирненски“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при която е 
констатирано нерегламентирано включване на 
отпадъчни води в дъждовната канализация. Дадено е 
предписание на обекта, генериращ отпадъчните води 
да приведе дейността си в съответствие с 
нормативните изисквания. 

5 С-1213 08.11.2019 г. Зелен телефон Намерен мъртъв пеликан в землището на с. 
Свети Никола, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установен мъртъв млад екземпляр от вида 
Розов пеликан. По тялото на птицата не са установени 
открити рани. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
мъртвият екземпляр е оставен на мястото където е 
намерен. 

6 С-1216 11.11.2019 г. Зелен телефон Извършват се авторемонтни дейности на 
уличната мрежа в кв. Трошево, гр. Варна, от 
които остават петна от масла и други 
продукти. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място се констатира, че на посочения адрес до 
жилищна сграда има наличие на гаражи. Няма 
информация кой стопанисва визирания в сигнала 
гараж. Предприети са действия за установяване 
собственика гаража. 

7 С-1218 12.11.2019 г. Зелен телефон Образувани нерегламентирани сметища от 
камиони на строителна фирма над бл. 405 в 
кв. „Владислав Варненчик“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място е констатирано замърсяване със строителни 
отпадъци (почва и камъни) с обем не по-малко от 2000 
м3. Товарните автомобили, транспортиращи 
строителните отпадъци, са собственост на 
„Хидрострой“ АД. На управителят на дружеството е 
изпратена покана за явяване в РИОСВ-Варна за 
изясняване на обстоятелствата по случая. От 
представените документи се констатира, че за 
насочването и транспортирането има издадени 
разрешителни документи от община Варна, като 
същите ще бъдат използвани в естествено състояние за 
целите на строителството на „Многофункционален 
спортен комплекс“.  

8 С-1219 15.11.2019 г. Зелен телефон Горене на дървени отпадъци, съдържащи 
боя, смоли и др. вещества в апартамент на 
ул. „Дрин“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. 



9 С-1221 18.11.2019 г. Зелен телефон Намерен труп на бебе делфин пред 
ресторант „Морска тераса“, централен плаж, 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна,  
Община Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установен мъртъв екземпляр от вида 
Обикновен делфин. Съгласно Разрешително по 
Наредба № 8 е уведомена Община Варна за 
предприемане на действия по отстраняване и 
обезвреждане на намерения мъртъв делфин. 

10 С-1222 18.11.2019 г. Зелен телефон Отглеждане на крави в неподходящи 
условия в с. Александрия, общ. Крушари 

Община Крушари Сигналът е препратен на община Крушари за 
предприемане действия по компетентност. Извършена 
е проверка от служители на общината, като не е 
установено замърсяване на пътното платно и изтичане 
на фекални води от фермата. Направено е 
предупреждение на собственика на фермата за 
необходимостта от редовно почистване на участъците 
от пътното платно в случаите, в които бъдат 
замърсени. 

11 С-1226 28.11.2019 г. Зелен телефон Отравяне на котки с антифриз в местност 
„Пчелина“, гр. Варна. 

Община Варна, 
ОДБХ-Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна и ОДБХ-
Варна за предприемане действия по компетентност. 

12 С-1224-
А1 

29.11.2019 г. Зелен телефон Към сигнално писмо относно три щъркела, 
стоящи на водоема на с. Бозвелийско, общ. 
Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място са установени три екземпляра от вида Бял 
щъркел, които са останали да зимуват в района на с. 
Бозвелийско, общ. Провадия. Птиците не са бедстващи 
и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, птиците са 
оставени на мястото където са намерени. 

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

1 С-1205 04.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Лоши условия на живот за делфините в 
делфинариума в гр. Варна 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. На обекта са извършвани 
многократни проверки, при които не са установени 
лоши условия и нехуманно отношение към животните. 

2 С-1206 04.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Отглеждане на кокошки на улицата в с. 
Хаджи Димитър, общ. Каварна 

Община Каварна Сигналът касае замърсяване на уличното платно, 
вследствие отглеждане на домашни животни. 
Сигналът е препратен на община Каварна за 
предприемане на действия по компетентност.  

3 С-1208 04.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Прекомерна употреба на твърдо битово 
гориво в един от кварталите на гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. 



4 С-1209 05.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системна миризма на фекални отпадъци от 
Кокарджа дере, над бул. „Христо 
Смирненски“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършени са проверки на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, при които не е 
установено наличие на неприятни миризми, но е 
установено нерегламентирано включване на 
отпадъчни води в дъждовната канализация. Дадено е 
предписание на обекта, генериращ отпадъчните води 
да приведе дейността си в съответствие с 
нормативните изисквания. 

5 С-1212 07.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване със строителни отпадъци в 
горска територия в с. Шкорпиловци, общ. 
Долни чифлик. 

МЗХГ 
Община Долни чифлик 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен и касае замърсяване с битови 
и строителни отпадъци на територия, общинска 
собственост и собственост на ДЛС „Шерба“.  
Извършена е съвместна проверка на място и са дадени 
предписания за почистване на имотите.  6 С-1214 08.11.2019 г. Сигнално писмо 

по електронна 
поща 

Към сигнал относно замърсяване със 
строителни отпадъци в горска територия в с. 
Шкорпиловци, общ. Долни чифлик от 
07.11.2019 г. 

7 С-1215 08.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Към сигнал по „Зелен телефон“  относно 
намерен мъртъв пеликан в землището на с. 
Свети Никола, общ. Каварна от 08.11.2019 г. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 
място е установен мъртъв млад екземпляр от вида 
Розов пеликан. По тялото на птицата не са установени 
открити рани. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, 
мъртвият екземпляр е оставен на мястото където е 
намерен. 

8 С-1217 12.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изхвърлят се строителни отпадъци в 
полетата над „Гробищен парк - Север 2“ от 
камиони на частна фирма. 

Община Варна Сигналът е основателен и е препратен на община 
Варна за предприемане на действия по компетентност. 

9 С-1220 15.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Неприятна, задушлива миризма на чесън от 
канализацията на ул. „Роза“, гр. Варна. 

Община Варна 
В и К Варна ООД 

Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. Извършена 
е проверка от служители на общината, при която е 
установено, че в цитирания район функционира цех за 
производство на полуфабрикати. За установяване 
законността на включване на отпадъчните води от 
посочения обект е изискана схема на присъединяване 
към канализационната мрежа от В и К Варна ООД. 

10 С-1223 19.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Съмнение за дивоуловени костенурки, 
пуснати за продажба в интернет сайт. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 
публикуваната в интернет обява. Установено е, че не 
се предлагат за продажба костенурки от защитени 
видове.  



11 С-1224 25.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Три щъркела стоят на водоема на с. 
Бозвелийско, общ. Провадия. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място са установени три екземпляра от вида Бял 
щъркел, които са останали да зимуват в района на с. 
Бозвелийско, общ. Провадия. Птиците не са бедстващи 
и на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР, птиците са 
оставени на мястото където са намерени. 

12 С-1225 27.11.2019 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване с битови отпадъци по бреговата 
ивица в близост до кметство „Казашко“, 
общ. Варна. 

Община Варна Сигналът е основателен и е препратен на община 
Варна за предприемане на действия по компетентност. 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА 


