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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 
МЕСЕЦ МАЙ 2021 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1 05.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Публикувана обява в интернет за 
продажба на екземплар от вида 
Шипобедрена костенурка. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършена проверка 
в интернет сайта е установено, че обявата е 
премахната от модератор, но от приложените в 
сигнала снимки се вижда обява за продажба на две 
сухоземни костенурки. Уведомена е Районна 
прокуратура Варна.  

2 05.05.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната 
ивица пред ресторант „Мираж“ , с. 
Кранево, общ. Балчик. 

РИОСВ-Варна 
 

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

3 05.05.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин във водата до 
вълнолома на Централен плаж, гр. 
Балчик. 

РИОСВ-Варна 
 

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



4 05.05.2021 г. Зелен телефон Горяла тръстика в защитена местност 
„Шабленско езеро“. 

РИОСВ-Варна 
 

В Районна служба „Пожарна безопастност 
и защита на населението“ – гр. Шабла, на 
02.05.2021 г. в 18.14 ч., е подаден сигнал 
от гражданин за възникнал пожар в 
южната част на ЗМ “Шабленско езеро”. 
Пожарът е преустановен в 18.35 ч. При 
извършена проверка на място от охраната 
на северните защитени територии, при 
РИОСВ-Варна, е констатирана, изгоряла 
площ, в южната част на защитената 
местност, в района до тополовата гора. В 
границите на защитена местност 
„Шабленско езеро“ са изгорели сухи 
тревни съобщества и тръстикова 
растителност, на площ около 50 кв.м. Не 
са установени бедстващи животински 
видове.  

 
 

5 07.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Берат се божури в местност Яйлата, с. 
Камен Бряг, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна Охраната на северните защитени 
територии при РИОСВ-Варна, извърши 
проверка на място във връзка с 
горецитирания сигнал. По време на 
проверката не е установено нарушение по 
режимите на защитената територия, 
определени в заповедта за обявяване и 
Закона за защитените територии, 
включително и събиране на диворастящи 
растения. 
 



6 07.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Цех за преработка на месо 
неправомерно изхвърля месни и други 
производствени отпадъци в 
контейнери за битови отпадъци на ул. 
„Лайош Кошут“ № 32, кв. 
Аспарухово, гр. Варна. 

ОДБХ-Варна Сигналът е препратен на ОДБХ Варна за 
предприемане действия по компетентност. За 
предприетите действия от ОДБХ-Варна е 
постъпила информация за извършена проверка, 
при която  не са установени нарушения. 

7 07.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Засипване брега на Варненско езеро 
със земна маса и чакъл, унищожаване 
на тръстикова и друга растителност  и 
разрушаване целостта на брега, както 
и е завзета част от територията на 
Варненско езеро. 

РИОСВ-ВАРНА 
БДЧР-ВАРНА 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 
проверка по сигнала. При извършената проверка 
на място се установи че ПИ №10135.3514.352, 
ПИ№ 10135.3514.353 ПИ№10135.3514.354 и част 
от ПИ № 10135.3514.351, гр. Варна, не граничат с 
ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“. 
Същите граничат с ПИ № 10135.3514.357, 
представляващ яхтено пристанище “Тортуга 
Марина“ гр. Варна, ЗПЗ. Към момента на 
проверката не се извършват дейности по 
засипване със земна маса и е установено, че ПИ 
№10135.3514.357 в частта си визиран в сигнала е 
очакълен.  

8 10.05.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната 
ивица, до бистро „Аквариум“, гр. 
Шабла. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената на 
място проверка от експерти 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 Закона за 
биологичното разнообразие мъртвият делфин е 
оставен на мастото където е намерен. 

9 10.05.2021 г. Зелен телефон Разлив на мазут в морето, северно от 
нос „Калиакра“, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. При проверка не е 
констатиран разлив на мазут. 

10 10.05.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин  на плаж 
„Фичоза“ срещу хотел „Морска 
звезда“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършена на място 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на 
плажната ивица е установен мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. По тялото на делфина не са 
установени следи от рибарски мрежи. Уведомена е 
община Варна за предприемане на действия по 
премахване и обезвреждане на тялото. 



11 11.05.2021 г. Зелен телефон Почти всяка сутрин се наблюдава 
кафяво-сив пушек от Девненските 
заводи. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка 
на резултатите от СНИ на инсталациите, находящи 
се в района на Девненския промишлен комплекс. 
По резултатите от тях и по данни от АИС 
„Извори“, гр. Девня не е констатирано превишение 
на нормите по контролираните газови емисии във 
въздуха. Няма възникнали аварийни ситуации и 
нарушения в нормалния технологичен режим на 
територията на дружествата, с изключение на 
планово спиране на цех „Азотна киселина“ на 
„Агрополихим“ АД, за което дружеството е 
уведомило РИОСВ-Варна. Същевременно е 
позиционирана Мобилна автоматична станция 
(МАС) за контрол на КАВ до Районен съд, кв. 
Повеляново, гр. Девня. След извършения анализ и 
оценка на резултатите се констатира, че е 
регистрирана 1 средноденонощна концентрация на 
ФПЧ10, която превишава пределната стойност на 
средноденонощната норма. Следва да се отбележи, 
че на същата дата е получен сигнал по зелен 
телефон, касаещ възникнал пожар от запалване на 
отпадъци на площадка за дейности с отпадъци, 
находяща се в промишлената зона на гр. Девня. По 
останалите контролирани замърсители на 
атмосферния въздух няма регистрирани 
превишения на пределно допустимите 
концентрации. 

12 11.05.2021 г Зелен телефон Намерена чапла със счупено крило в 
гр. Суворово. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената е 
проверка е установено, че птицата е от вида малък 
воден бик и е с фрактура на ляво крило. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата е настанена за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна 



13 12.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Искане за отмяна на насроченото 
обществено обсъждане на проекта за 
План за интегрирано развитие на 
община Каварна (ПИРО). 

Община Каварна Извършена е проверка в електронната система 
входящ-изходящ дневник на РИОСВ-Варна, при 
която не са установени данни за подадено от 
страна на община Каварна уведомление относно 
проект за План за интегрирано развитие на община 
Каварна (ПИРО) по образец съгласно Приложение 
№3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Наредбата за ЕО) и няма 
започнала процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична 
оценка на плана. Изпратено е писмо до кмета на 
община Каварна, съгласно което проекта на ПИРО 
да бъде съобразен с получените сигнали от 
обществеността и за ПИРО да бъде подадено 
уведомление по образец в един екземпляр на 
хартиен и електронен носител за определяне на 
приложимата процедура по екологична оценка 
съгласно чл. 8 от Наредбата за ЕО. 

14 12.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно изхвърляне на отпадъци на 
територията на мотокрос писта в 
землището на гр. Игнатиево. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане действия по компетентност. За 
предприетите действия от общината няма 
постъпила информация по случая. 



15 14.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на атмосферния въздух 
от промишлената зона на гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка 
на резултатите от СНИ на инсталациите, находящи 
се в района на Девненския промишлен комплекс. 
По резултатите от тях и по данни от АИС 
„Извори“, гр. Девня не е констатирано превишение 
на нормите по контролираните газови емисии във 
въздуха. Няма възникнали аварийни ситуации и 
нарушения в нормалния технологичен режим на 
територията на дружествата, с изключение на 
планово спиране на цех „Азотна киселина“ на 
„Агрополихим“ АД, за което дружеството е 
уведомило РИОСВ-Варна. Същевременно е 
позиционирана Мобилна автоматична станция 
(МАС) за контрол на КАВ до Районен съд, кв. 
Повеляново, гр. Девня. След извършения анализ и 
оценка на резултатите се констатира, че е 
регистрирана 1 средноденонощна концентрация на 
ФПЧ10, която превишава пределната стойност на 
средноденонощната норма. Следва да се отбележи, 
че на същата дата е получен сигнал по зелен 
телефон, касаещ възникнал пожар от запалване на 
отпадъци на площадка за дейности с отпадъци, 
находяща се в промишлената зона на гр. Девня. По 
останалите контролирани замърсители на 
атмосферния въздух няма регистрирани 
превишения на пределно допустимите 
концентрации. 



16 17.05.2021 г. Зелен телефон Горят балирани отпадъци, пластмаси, 
полиетилен и текстил до крайезерен 
път, база „Деко“, гр. Девня 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е незабавна 
проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, 
при която е констатирано, че е възникнал пожар от 
запалване на балирани отпадъци, пластмаси, 
полиетилен и текстил в база „Деко“, находяща се в 
Промишлена зона, гр. Девня. Пожарът е възникнал 
на имот, стопанисван от лице притежаващо 
регистрационен документ за дейности по 
третиране на отпадъци. Констатирано е горене на 
балирани пластмасови опаковки, балирани 
текстилни и кожени отпадъци, излезли от употреба 
гуми, между които има и метални опаковки, 
частично засегнати от пажара. В момента на 
проверката се извършват дейности по потушаване 
на пожара от РСПБЗН и частна фирма. На 
дружеството са дадени предписания за незабавно 
преустановяване на изгарянето на отпадъци и да се 
представят документи в РИОСВ-Варна. 
Същевременно е позиционирана Мобилна 
автоматична станция (МАС) за контрол на КАВ до 
Районен съд, кв. Повеляново, гр. Девня. След 
извършения анализ и оценка на резултатите се 
констатира, че е регистрирана 1 средноденонощна 
концентрация на ФПЧ10 (в деня на пожара), която 
превишава пределната стойност на 
средноденонощната норма. По останалите 
контролирани замърсители на атмосферния въздух 
няма регистрирани превишения на пределно 
допустимите концентрации. 
На управителя е изпратена покана за съставяне на 
АУАН. 

17 17.05.2021 г. Зелен телефон Намерен прилеп на бул. 
„Република“ в ЗПЗ, гр. Варна 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената е 
проверка е установено, че екземплярът е от вида 
кафяво прилепче без фрактури и открити рани, но 
е изтощено. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
Закона за биологичното разнообразие прилепчето 
е настанена за отглеждане и лечение в ОП 
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна 



18 17.05.2021 г Зелен телефон Намерен бързолет със счупено крило 
в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
черен бързолет, след извършен преглед от 
ветеринарен лекар в  ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна е 
установена фрактура и голяма открита рана на 
ляво крило. На 18.05.2021г. птицата е умряла.  

19 17.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно изхвърляне на отпадъци от 
фирма „Солвей Соди“ АД на сметище 
в землището на с. Падина, общ. 
Девня. 

Община Девня Сигналът е препратен по компетентност на  кмета 
на община Девня.В отговор общината 
предостави информация, че фирма 
„Солвей соди“ АД, извършва надграждане 
на дигата на утаителен басейн „Падина“. 
Строежът по изпълнение на VII-ми етап 
по надграждане на дигата се изпълнява с 
взривена скална маса и варовикови 
отсевки – фракци 0-40 мм. Същите се 
добиват от кариера „Люляка“ и се 
транспортират до утаителния басейн 
посредством самосвали 
 

20 17.05.2021 г Зелен телефон Намерено малко птиче с ранено крило 
в двора на „Графити“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. Птицата е от вида 
европейска сойка, с леко охлузване от вътрешната 
страна на ляво крило, но в добро общо състояние. 
Птицата е пусната на свобода. 

21 18.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно събаряне на търговска 
сграда находяща се в район 
„Приморски“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. 
Извършена е проверка на място от експерти на 
РИОСВ-Варна. При която не са установени 
дейности по събаряне и дейности с отпадъци. 



22 18.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно замърсяване на въздуха в 
района на „Циркова площадка“, бул. 
„Христо Смирненски“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка 
на място от експерти на РИОСВ-Варна, при която 
е констатирано, че на визираното място се намира 
цех за производство на мебели от масивна 
дървесина и ПДЧ плоскости. В обекта са 
инсталирани две печки /тип битови/ на дърва. 
Представена е фактура за закупени дърва за огрев. 
В момента на проверката печките не се използват. 
Няма други източници на емисии в атмосферния 
въздух. Сигналоподателят е уведомен за 
констатациите от проверката. 

23 19.05.2021 г Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Възпрепятстване на дейности по 
изграждане и експлоатация на 
септична яма на ул. „Станчо Савов“, 
С.О. „Ален мак“ гр. Варна, от 
собствениците на разположеният в 
съседство  хотел „Аврора“. 

Община Варна Жалбата е препратена на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. За 
предприетите действия от общината няма 
постъпила информация по случая. 

24 20.05.2021 г. Зелен телефон Намерена птица от вида Мишелов с 
рана на дясното крило в гр.Девня. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената е 
проверка е установено, че екземплярът е от вида 
обикновен мишелов с открита рана не на дясното, 
а на лявото крило и оток на левия крак. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие прилепчето е 
настанена за отглеждане и лечение в ОП „Зоопарк-
СЦ“ гр. Варна 

25 21.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано функциониране на 
бетонов възел, съхранение на 
отпадъци и използване на води от 
сондаж в поземлен имот в землището 
на с. Тополи, гр. Варна. 

Община Варна и 
БДЧР-Варна 

Сигналът е препратен по компетентност до БДЧР. 
Предприети са действия по компетентност. 

26 25.05.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната 
алея в гр. Варна, пред заведение 
„Рапонги“. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършена на място 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на 
плажната ивица е установен мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. По тялото на делфина не са 
установени следи от рибарски мрежи. Уведомена е 
община Варна за предприемане на действия по 
премахване и обезвреждане на тялото. 



27 25.05.2021 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната 
ивица под комплекс „Бриз“, гр. Варна, 
200 м северно от металната стълба. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършена на място 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на 
плажната ивица е установен мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. По тялото на делфина не са 
установени следи от рибарски мрежи. Уведомена е 
община Варна за предприемане на действия по 
премахване и обезвреждане на тялото. 

28 25.05.2021 г Зелен телефон Намерена птица от вида Воден бик 
със счупено крило в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
малък воден бик, след извършен преглед от 
ветеринарен лекар в  ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна е 
установена фрактура на ляво крило. На 
26.05.2021г. птицата е умряла.  

29 26.05.2021 г. Зелен телефон Намерен новоизлюпен Бял ангъч в с. 
Тополи, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Установен е новоизлюпен 
екземпляр от вида бял ангъч в безпомощно 
състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
Закона за биологичното разнообразие птицата е 
настанена за отглеждане и лечение в ОП „Зоопарк-
СЦ“ гр. Варна. 

30 27.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно замърсяване на околната 
среда с отпадъчни хранителни 
продукти и опаковки от Ресторант 
„Хепи“, ул. „Ян Палах“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. За 
предприетите действия от общината няма 
постъпила информация по случая. 

31 28.05.2021 г. Зелен телефон Изхвърлен мъртъв делфин на пясъка 
пред хотел „Адмирал“, к.к. „Златни 
пясъци“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършена на място 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на 
плажната ивица е установен мъртъв екземпляр от 
разред Китоподобни. По тялото на делфина не са 
установени следи от рибарски мрежи. Уведомена е 
община Варна за предприемане на действия по 
премахване и обезвреждане на тялото. 

32 28.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване със стъклена вата зад 
ДКЦ 2 „Св. Иван Рилски“, кв. 
„Аспарухово“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна При извършена на място проверка от експерти на 
РИОСВ-Варна не са установени налични отпадъци 
от стъклена вата, не са представени документи за 
предаване на отпадъци. На дружеството е дадено 
предписание с текущ срок на изпълнение. 



33 28.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Шахта към казан за изваряване на 
ракияв с. Куманово, общ. Аксаково, 
системно прелива и отпадъците се 
вливат в потока на р. Батова.  

РИОСВ-Варна 
Община Аксаково 

Сигналът е основателен. Извършена е незабавна проверка на 
място, при която е установено, че Пунктът за изваряване на 
ракия в с. Куманово се стопанисва от „Бат Баян 87“ ЕООД. 
Същият при проверката не е в експлоатация, но е оборудван с 
три броя дестилационни апарата с вместимост съответно - 2 бр.  
по 200 литра и 1 бр. по 300 литра, и 1 бр. с вместимост 200 
литра в процес на изграждане. В обекта отпадъчните води, 
формиращи се от измиване на съоръженията се изпускат в 
земно-насипен басейн. В басейна са поставени два броя 
разделителни решетки, които да задържат джибрите. В 
непосредствена близост на разстояние от около 2-3 метра 
преминава Кавак дере, приток на р. Батова. От дейността на 
обекта се генерират твърди остатъци (джибри), за които 
дружеството няма извършена класификация на отпадъка, 
съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 
66/2014 г. с изм. и доп.). Генерираните от дейността джибри са 
разстлани на площ не по-малко от 100 кв.м на терен зад 
сградата на пункта в непосредствена близост до Кавак дере и 
земно-насипния басейн. 
На терена в непосредствена близост зад казана е установено 
замърсяване със строителни отпадъци (почва и камъни, тухли, 
циментови смеси) на площ не по-малко от 200 кв.м. 
Изграждането на новия дестилационен апарат не е свързано с 
образуването на описаните отпадъци, във връзка с което е 
сезирана община Аксаково за предприемане на съответните 
действия. 
На територията на обекта е наличен склад за съхранение на 
компресиран природен газ (метан), разположен на открито. 
Складът е с трайна бетонова основа, от трите страни е ограден 
с плътна ограда от бетонови блокчета, а отпред е с мрежа, чрез 
която е ограничен достъпа. Има поставен предупредителен 
надпис за ограничен достъп. На собственика са дадени 
предписания: за отпадъчните води, формиращи се от обекта да 
изгради водоплътен черпателен резервоар; Да сключи договор 
с фирма имаща право да транспортира отпадъчните води от 
обекта до канализационна система на населено място; Да 
извърши класификация на генерираните от дейността отпадъци 
по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците; Да 
почисти допуснатото замърсяване с джибри; Складът за 
съхранение на метан да се обозначи с табела, указваща класа и 
подразделението му на опасност, съгласно чл.7, ал. 2, т. 6 от 
Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С, за което 
писмено да се уведоми РИОСВ-Варна; Да представи в РИОСВ-
Варна, оценка за безопасността на съхранението на ОХВ и С; 
Да представи в РИОСВ-Варна, документите по чл. 4 от т. 7 до 
т. 11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С; 
Да представи в РИОСВ-Варна, доклад от извършена 
класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 
от ЗООС. 
 



34 28.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Пътната настилка на спирка „Ген. 
Заимов“ в к.к. „Чайка“, гр. Варна е 
покрита с плътен слой фин прах, 
вследствие на извършен ремонт на 
пътното платно. При всяко 
преминаване на моторно превозно 
средство се образува гъст облак от 
прах. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 
Извършена е проверка на място от служители на 
общината, при която е констатирано, че по 
пътното платно са отложени наноси от чакъл, 
пясък и кал. Същите са образувани в резултат от 
измиване след дъжд. Дирекция ЕООС към Община 
Варна е предприела действия за възлагане 
почистването на участъка. За резултатие от 
проверката подателят на сигнала е уведомен. 
Сигналът е основателен.  

35 31.05.2021 г. Зелен телефон От няколко дни не се забелязва 
единият от възрастните екземпляри в 
щъркелово гнездо в гр. Шабла, между 
ул. „Ком“ и ул. „2-ри юни“. В 
гнездото има три малки щъркелчето. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. От експерти на 
РИОСВ-Варна, са извършени наблюдения на 
щъркеловото гнездо на 28.05.2021, 29.05.2021, 
30.05.2021 и 31.05.2021г. Установени са 4 бр. 
новоизлюпени щъркелчета, за които полагат 
грижат и двата екзампляра от родителската 
двойка. Проведени са разговори със СНЦ „Зелени 
Балкани“, гр. Стара Загора и при необходимост 
новоизлюпените щъркелчета ще бъдат настанени в 
спасителен център. 

36 31.05.2021 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Системно изпускане на септична яма 
по уличната мрежа от частен имот на 
ул. „15-та“, вилна зона, гр. Варна. 

Община Варна Жалбата е препратена на община Варна за 
предприемане действия по компетентност. За 
предприетите действия от общината няма 
постъпила информация по случая. 

37 31.05.2021 г Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Намерени 2 мъртви таралежа в частен 
имот в с. Орешак, общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършена проверка 
на място е открит един мъртъв възрастен таралеж 
в напреднала фаза на разлагане. При огледа на 
имота, другият мъртъв таралеж не е намерен. Не са 
установени примамки с отрова или други следи от 
човешка намеса, довели до смърта на таралежа. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие мъртвият таралеж е 
оставен на мастото където е намерен. 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР:  

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 


