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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ ЮНИ 2022 ГОДИНА 

№ по 

ред 
Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 1 01.06.2022 г. Зелен телефон Намерен Черен бързолет със счупено крило 

до ОУ „Захари Стоянов“, кв. „Чайка“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е със счупено ляво 

крило 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. 

2.  02.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нередовно извозване на битовите отпадъци 

в с. Кранево, общ. Балчик, и лошо 

стопанисване на местата с обществено 

предназначение.  

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена съвместна 

проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 

служители от кметството на с. Кранево, са установени 

замърсявания с битови и строителни отпадъци, както и 

клони от санитарна сеч. Дадено е предписание със 

задължителен срок за почистване на допуснатото 

замърсяване. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна 

не е постъпила информация за констатации и 

предприети мерки. 

3.  02.06.2022 г. Зелен телефон Под ул. „Хан Крум“, гр. Бяла, се изсича гора, 

в която гнездят птици. 

Община Бяла Сигналът е препратен по компетентност на община 

Бяла. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация за констатации и предприети 

мерки. 

4.  02.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

пред снек-бар „Аквариум“, гр. Шабла. 

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. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът е оставен на мястото където е намерен. 

http://www.riosv-varna.bg/


5.  02.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Неокосена растителност между ул. „Хан 

Омуртаг“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Балчик. 

Община Балчик Сигналът е препратен на Община Балчик, за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

момента в РИОСВ-Варна не е постъпила информация за 

резултатите от извършената проверка и за предприетите 

действия. 

6.  02.06.2022 г.  Зелен телефон  В  м-ст Траката, гр. Варна, в района пред 

ресторант „Немо“, морската вода е на жълти 

ивици и се усеща миризма на фекалии. 

РИОСВ-Варна, 

БД“ЧР“ 

Извършена е незабавна съвместна проверка на място от 

РИОСВ-Варна, БД“ЧР“ и Регионалната лаборатория-

Варна, към ИАОС. При извършения оглед на 

акваторията на Черно море не се установи наличие на 

жълти петна в морската вода и не се усеща характерна 

миризма за битово-фекално замърсяване.  

7.  03.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж 

„Аспарухово“, между Морски спасителен 

координационен център и входа на парка. 

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. 

8.  06.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин  в к.к. „Златни 

пясъци“,  до хотел „Калиакра“. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на 50 м след 

Четвърта буна, 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. 

10.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

в края на к.к. „Албена“, на свободната зона. 

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.  



11.  06.06.2022 г. Зелен телефон Щъркелче е изхвърлено от гнездо в с. Ново 

Оряхово, общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е в добро състояние, 

но е млада и не може да оцелее сама в природата. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие екземплярът е настанен за отглеждане в 

ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

12.  06.06.2022 г. Зелен телефон На крайбрежната алея на гр. Варна, до 

заведение „Русалка“ в морето се вливат 

фекални води от Шокъров канал. 

РИОСВ-Варна Сигналът е получен на 04.06.2022 г. Дежурният експерт 

е извършил незебавна проверка на посоченият в 

сигнала район, като е извършил и обход  на Шокъров 

канал.  Водите протичащи в канала са с бистър цвят и в 

района не се усеща миризма на битово-фекално 

замърсяване.  

13.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Кабакум“, 

пред хотел „Пинк“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфин на плажната 

ивица в с. Езерец, общ. Шабла, под 

общинския къмпинг. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не са установени мъртви екземпляри от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

15.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Златна 

рибка“, к.к. „Дружба“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

16.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „СБА- 

Бялата лагуна“, с. Топола, общ. Каварна. 

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. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът е оставен на мястото където е намерен. 

17.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на камъните на 

Втора буна след спускането от сп. 

„Почивка“, 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. 



18.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

между хотел „Калиакра“ и хотел „Астория“, 

к.к. „Златни пясъци“, 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. 

19.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до рибарската 

стоянка в с. Казашко, общ. Варна, до 

мостчето. 

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. 

20.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

пред хотел „Марина“, к.к. „Слънчев ден“, 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. 

21.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плажната 

ивица пред хотел „Калиопа“ и пред хотел 

„Калиакра“, к.к. „Албена“. 

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.  

22.  06.06.2022 г. Зелен телефон Щъркелче е изхвърлено от гнездо в с. 

Пчелник, общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е в добро състояние, 

но е млада и не може да оцелее сама в природата. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие екземплярът е настанен за отглеждане в 

ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 



23.  06.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Забелязани над 5 мъртви делфина на 

плажната ивица между с. Езерец и гр. 

Шабла. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

са установени мъртви екземпляри от разред 

Китоподобни описани в предходни сигнали, които на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР са оставени на 

мястото където са намерени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

24.  06.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършване на сеч на дървета във 

водосборно дере в м-т „Карантината“, гр. 

Варна, и подготовка на терена за 

застрояване. 

РИОСВ-Варна 

РДГ Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на терен и по документи не са установени нарушения на 

екологичното законодателство. Сигналът е препратен 

по компетентност до РДГ Варна и БДЧР. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

25.  06.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Унищожават се дюни в защитена местност 

„Камчия“, общ. Аврен. 

Четвърто РУ на 

МВР Варна 

Сигналът е препратен по компетентност на Четвърто.РУ 

на МВР. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация за констатации и предприети 

мерки. 

26.  06.06.2022  г. Зелен телефон В с. Господиново, общ. Бяла, системно се 

изхвърлят огромни количества биологични 

отпадъци от ферма за патици в частен имот 

под джамията в селото. Усеща се неприятна 

миризма. 

РИОСВ-Варна 

Община Бяла 

 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка на 

място от експерти на РИОСВ-Варна, при която са 

установени следи от торова маса в разоран имот. Не е 

констатирана неприятна миризма и наличие на 

струпани количества торова маса. На дружеството, 

стопанисващо фермата за патици са дадени три 

предписания, за недопускане нерегламентирано 

изхвърляне на торова маса.  

27.  06.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в северната част на 

Трета буна, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

28.  07.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до фара на Морска 

гара- Варна, до тетраподите. 

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. 



29.  07.06.2022 г.  Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

пред хотел „Флагман“, к.к. „Св. Св. 

Константин и Елена“, 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. 

30.  07.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Проблем с разделното събиране и 

последващо обработване на отпадъци в гр. 

Варна. 

Община Варна Община Варна е уведомила сигналоподателя за 

изпълнението на задълженията на кмета на общината, 

съгласно Закона за управление на отпадъците. 

31.  07.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно замърсяване с битови отпадъци 

около новите контейнери на ул. 1-ва, с.о. 

Евксиноград, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. При 

извършена проверка от инспектори към дирекция 

„Екология и опазване на околната среда“ е 

констатирано наличието на едрогабаритни, растителни 

и смесени битови отпадъци, като същите са извозени 

своевременно. Сигналът е основателен. 

32.  07.06.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина и една мъртва 

змия на плаж „Балчишка тузла“, вляво от 

рехабилитационната болница. 

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 неоснователен.  

33.  07.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Траката“, 

до ресторант „Немо“, 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. 

34.  08.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

до 4-та буна, 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. 



35.  08.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на 3-та буна, гр. 

Варна, преди новия паркинг. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

36.  08.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа пред хижа 

„Ветеран“, 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. 

37.  08.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

след къмпинг „Крапец“-Шабла. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

38.  09.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на буната на 

контролната кула в кв. „Аспарухово“, гр. 

Варна върху тетраподите. 

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. 

39.  09.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица, 

на края на к.к. „Албена“, посока с. Кранево. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. 

40.  09.06.2022 г. Зелен телефон От около една седмица денонощен шум в 

района на „Пластхим“, гр. Аксаково, ул. 

„Чайка“ №7. 

РИОСВ-Варна 

РДНСК-Варна 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, 

при която е установено, че се извършва тестово 

изпитване на нова технологична линия за производство 

на фолио. Сигналът е препратен по компетентност на 

РДНСК-Варна.  

41.  09.06.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плаж 

„Кибела“ и плаж „Тузлата“-Балчик. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. 



42.  09.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин на плажната ивица, 

посока с. Кранево- к.к Албена, преди първия 

хотел в к.к. „Албена“. 

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.  

43.  09.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

От месеци се усеща лоша миризма в района 

на завод Бряст, гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, на 

цех за производство на храна за кучета и котки, гр. 

Добрич, при която е установено, че в цеха се усеща 

характерна миризма на използваната суровина- 

месокостно брашно. На управителят на  дружеството е 

дадено предписание да се изведат въздуховодите от 

охладителната система над покривното пространство на 

цеха, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба 

№ 1. Същото е с текущ срок за изпълнение. 

44.  09.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Наличие на мазна консистенция във водата 

на басейн на „Напоителни системи“. 

„Напоителни 

системи“ЕАД 

Сигналът е препратен по компетентност на 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон Черно море. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

45.  10.06.2022 г. Зелен телефон Двойка щъркели са започнали да гнездят на 

ел. стълб, без монтирана платформа от 

Енергото в с. Малка Смолница, общ. 

Добричка. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място е установено новоизградено гнездово 

местообитание на Бял щъркел, върху стоманобетонен 

стълб на който няма поставена платформа, но гнездото 

не е в контакт с електропороводите и няма опасност от 

самозапалване. 

46.  10.06.2022 г. Зелен телефон Намерени 4 мъртви делфина на нос 

Чиракман, общ. Каварна, на камъните на 

брега, до лодките и на средната буна. 

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. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът е оставен на мястото където е намерен. 



47.  10.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на 2-ра буна, 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. 

48.  10.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на бившия 

нудистки плаж, гр. Варна, вляво от канала. 

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. 

49.  10.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на 3-та буна, гр. 

Варна, от страната към сп. „Почивка“. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

50.  10.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

под почивна станция „Тилия“, до буната на 

„Евксиноград“. 

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. 

51.  10.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Неправомерно насипване на земни маси в 

имот от съседни два строителни обекта в м-т 

„Таушан тепе“, кв. Виница, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

52. - 10.06.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плаж 

„Иракли“, в началото на неохраняемата зона. 

РИОСВ-Бургас Сигналът е препратен по компетентност до РИОСВ-

Бургас. 

53.  13.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерени около 4 мъртви делфина на 

плажната ивица между х-л „Ной“ и 

„Кабакум“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



54.  13.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Незаконно бетонирани и използвани като 

паркинг тревни площи зад блок 35, 

„Чаталжда“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. При 

извършената от Община Варна проверка е установено, 

че сигналът е основателен и предстои предприемане на 

последващи действия по компетентост. 

55.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица, 

до хотел „Арабела бийч“, к.к. „Албена“, 

пред спасителния пост. 

РИОСВ-Варна 

Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 

Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  

Към момента от Община Балчик не е предоставена 

информация по сигнала. 

56.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица, 

между плаж Кранево и к.к. „Албена“. 

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. 

57.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на 3-та буна, гр. 

Варна, от лявата страна. 

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. 

58.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

до хотел „Боряна“, к.к. „Албена“. 

РИОСВ-Варна 

Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 

Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  

Към момента от Община Балчик не е предоставена 

информация по сигнала. 

59.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

на Централен плаж-Варна, срещу заведение 

„Норд“. 

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. 



60.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

срещу ресторант „Морска звезда“, плаж 

„Фичоза“, 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. 

61.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плаж 

„Крапец“, общ. Шабла, в южната част. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

са установени два мъртви екземпляра от разред 

Китоподобни. По тялото на делфините не са установени 

следи от рибарски мрежи. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР екземплярите са оставени на мястото където са 

намерени. 

62.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

в гр. Каварна, до заведение „Стария мост“. 

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. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът е оставен на мястото където е намерен. 

63.  13.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Централен плаж- 

Кранево, пред заведение „Фърст Лайн“. 

РИОСВ-Варна 

Община Балчик 

Във връзка с издадено разрешително по реда на 

Наредба № 8, сигналът е препратен на Община Балчик.  

Към момента от Община Балчик не е предоставена 

информация по сигнала. 

64.  

 

 

14.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

на Почивка, гр. Варна, 4-та буна. 

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. 



65.  14.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

в местност „Карантината“, до военното 

поделение, 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. 

66.  15.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано сметище в частен имот на ул. 

„Неофит Рилски“, гр. Варна и неправомерно 

прекъсване на ВиК захранването от 

съсобственика на имота. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

67.  15.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Системно обгазяване на района около бл. № 

38 в кв. Трошево, гр. Варна, от дейността на 

фирма „Календа“ ЕООД. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на 

работилница за брандиране на сувенири, при която е 

установено, че в едно от помещенията е инсталиран CO2 

лазер, с който се извършва рязане и гравиране на ABS 

материали и шперплат. От дейността му се формират 

миризми, характерни при загряването/разтопяването на 

ABS материали. Филтърът на машината е свален за 

профилактика. На управителя на дружеството е дадено 

предписание, филтъра да се монтира след 

профилактиката или да се смени с нов при 

необходимост. Предписанието е изпълнено в указания 

срок. 

68.  16.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Крапец“, 

общ. Шабла, в северната част на плажа. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Установеният на място 

мъртъв делфин е описан при проверка по сигнал от 

13.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

69.  17.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица, 

вдясно от хотел „Астория“, к.к. „Златни 

пясъци“, 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. 



70.  17.06.2022 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище в с. 

Езерово, на паркинга зад ТЕЦ-Варна. 

Община Белослав Сигналът е препратен на Община Белослав за 

предприемане на действия по компетентност. Мястото е 

почистено, като нарушителите са установени и 

поканени за съставяне на АУАН от Община Белослав. 

Сигналът е основателен. 

71.  17.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин върху камъните, до 

мидена ферма „Дълбока“, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

72.  20.06.2022 г. Зелен телефон В защитена територия „Камчийски 

пясъци“ от няколко дни е паркиран джип 

върху дюните. 

Четвърто РУ на 

МВР 

Сигналът е препратен по компетентност на Четвърто.РУ 

на МВР. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация за констатации и предприети 

мерки. 

73.  20.06.2022 г. Зелен телефон Паркиран автомобил върху дюните на плаж 

Шкорпиловци, общ. Долни чифли. 

Четвърто РУ на 

МВР 

Сигналът е препратен по компетентност на Четвърто.РУ 

на МВР. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация за констатации и предприети 

мерки. 

74.  20.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Препратено сигнално писмо от МОСВ 

относно образувано сметище до детска 

градина в кв. „Чайка“, гр. Варна и пробеми с 

разделното събиране на отпадъците в гр. 

Варна. 

Община Варна Община Варна е уведомила сигналоподателят за 

изпълнението на зъдълженията на кмета, съгласно 

Закона за управление на отпадъците. 

75.  20.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

пред хотел „Ривиера“, к.к. „Златни пясъци“. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

не е установен мъртъв екземпляр от разред 

Китоподобни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

76.  20.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерен мъртъв делфин на плаж „Траката“, 

до р-т „Немо“, 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. 

77.  20.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Лоша миризма разнасяща се от канал, 

преминаващ успоредно на ул. „Мадара“, гр. 

Варна 

Община Варна,  

„В и К – 

Варна“ООД 

Съгналът е препратен по компетентност до Община 

Варна и „В и К – Варна“ООД. Към настоящият момент 

в РИОСВ-Варна не е постъпила информация за 

предприети мерки. 



78.  20.06.2022 г. Зелен телефон Намерени мъртви делфина в района на 

Централен плаж-Балчик и буната от камъни 

до двореца. 

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. 

 

79.  21.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувани незаконни сметища в с. Кранево, 

общ. Балчик,  ул. „Витоша“, вилна зона 

„Поляните“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена съвместна 

проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и 

служители от кметството на с. Кранево, са установени 

замърсявания с битови и строителни отпадъци. Дадено е 

предписание със задължителен срок за почистване на 

допуснатото замърсяване. 

 

80.  21.06.2022 г.  Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Включване на мръсен канал на новострояща 

се жилищна кооперация на ул. „Мир“ №115, 

гр. Варна, в дъждовна канализация. 

Община Варна,  

„В и К – 

Варна“ООД 

РИОСВ-Варна 

БД“ЧР“ 

Извършена е съвместна проверка от експерти от 

БД“ЧР“, Община Варна  и РИОСВ-Варна, при която се 

установи, че новоизградените ревизионни шахти за 

битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води са 

включени, съгласно съгласуван ВиК проект към 

съществуващите ревизионни шахти по улица „Мир“, гр. 

Варна. При проверката не се констатира заустване и 

включване на битова и дъждовна канализация в близко 

преминаващото дере.  Сигналът е препратен по 

компетентност до Община Варна и „В и К Варна“ ООД. 

 

81.  21.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерени 4 мъртви делфина по плажната 

ивица в района на къмпинг „Добруджа“, 

общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица 

са установени четири мъртви екземпляра от разред 

Китоподобни. По тялото на делфите не са установени 

следи от рибарски мрежи. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

4 от ЗБР екземплярите са оставени на мястото където са 

намерени. 

 



82.  21.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Незаконно заграждане на площ от 200 

декара, река, дере, преливник и път с цел 

развъждане на коне за клане без 

идентификация в село Ботево, община 

Аксаково, област Варна 

РИОСВ-Варна  Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, е установено 

наличие на животновъден обект. Предстои изясняване 

на обстоятелствата и покана до собственика на имота за 

установяване законността на обекта. 

 

83.  21.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

пред ресторант „Лаваца“, гр. Шабла. 

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. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

екземплярът е оставен на мястото където е намерен. 

 

84.  22.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изливане на отпадъчни води в морето,  

близо до “Лайтхаус голф клуб“ гр. Балчик , 

непосрeдствено преди бунгалата и 

рибарските лодки. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. Не е 

установено изливане на отпадъчни води в морето. 

85.  22.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно дейността на обект 

бензиностанция с ползвател  „Ел пи джи 

транс“ ЕООД, с. Старо Оряхово, обл. Варна. 

Продажба на некачествен дизел, петна от 

гориво в района на обекта и силна миризма. 

ПБЗН 

ДАМТН 

РИОСВ-Варна 

 

Извършена е контролна проверка на място от експерти 

на РИОСВ-Варна, при която се констатира, че обекта е 

съществуваща газстанция и се извършват дейности 

единствено с пропан-бутан и дизелово гориво, които не 

попадат в обхвата на Наредба № 16 към ЗЧАВ. 

 

86.  22.06.2022 г. Зелен телефон Намерен малък Черен бързолет на пътя за с. 

Каменар, който не може да лети . 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е в добро състояние 

но е млада 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. 

87.  23.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа на 

къмпинг „Добруджа“, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Установеният на място 

мъртъв делфин е описан при проверка по сигнал от 

21.06.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



88.  23.06.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа пред 

хотел „Ривиера Бийч“, к.к. „Златни пясъци“, 

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. 

 

89.  23.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Неправомерно поставен контейнер за 

отпадъци на ул.  „Капитан Райчо“, гр. Варна, 

срещу № 60. 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. РИОСВ-

Варна е уведомена за преместването на контейнера на 

подходящо за целта място. 

 

90.  23.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

От около седмица се усеща задушлива 

миризма в гр. Балчик, близо до старите 

гробища. 

Община Балчик Сигналът е препратен до Община Балчик за 

предприемане на действия по компетентност. В 

РИОСВ-Варна е постъпила информация от общината за 

предприетите мерки. 

 

91.  23.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Намерено бебе таралеж на пътното платно 

на оживен булевард в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Екземплярът е в добро 

състояние, но е млад и не може да оцелее сам в 

природата. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 

отглеждане в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

 

92.  23.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Незаконно разположен къмпинг от каравани 

и кемпери в защитена територия „Лимана“, 

„Паша дере“, гр. Варна, и унищожаване на 

екосистемата в района. 

РИОСВ-Варна и 

Община Аврен 

Предстои извършване на проверка от експерти на 

РИОСВ-Варна. 

93.  23.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Лоша миризма, разнасяща се от канала, 

преминаващ успоредно на ул. „Мадара“, гр. 

Варна. 

Община Варна,  

„В и К – 

Варна“ООД 

Съгналът е препратен по компетентност до Община 

Варна и „В и К – Варна“ООД. Към настоящият момент 

в РИОСВ-Варна не е постъпила информация за 

предприети мерки. 

94.  23.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Искане за извършване на проверка на 

извършеното незаконно строителство в 

свлачищен район със строителна забрана, по 

плана на в.з. "Сборно място ", община 

Балчик. 

Община Балчик, 

„Геозащита“ 

ЕООД 

Съгналът е препратен по компетентност до Община 

Балчик и „Геозащита“ ЕООД. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация за 

предприетите мерки. 



95.  24.06.2022 г.  Зелен телефон Теч на химикали от тръба от 

хвостохранилище, северно от с. Тръстиково, 

общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Получено е уведомително писмо от „Солвей соди“ АД, 

че е установен малък пробив по шламопровод № 5, 

който е локализиран в зоната на технологичния път за 

обслужване на магистралните шламопроводи и няма 

изтичане на отпадъчни води в участъци от 

републиканската пътна мрежа. Компрометираният 

участък е възстановен в рамките на един час, без 

аварийно спиране и дрениране в дренажните депа на 

отпадъчен шлам. Подателката на сигнала е уведомена 

по телефона за предприетите мерки. 

96.  24.06.2022 г. Зелен телефон Силно запрашване от преминаващи камиони 

към започнат строеж на обръщача на спирка 

„Почивка“, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен до Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

Извършена е проверка от служители на общината и са 

дадени предписания за недопускане на повторно 

запрашаване. 

97.  24.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Включване на мръсен канал на новострояща 

се жилищна кооперация на ул. „Мир“ №115, 

гр. Варна, в дъждовна канализация . 

Община Варна,  

„В и К – 

Варна“ООД 

Извършена е съвместна проверка с експерти от 

БД“ЧР“ и Община Варна, при която се установи, че 

новоизградените ревизионни шахти за битово-фекални 

отпадъчни води и дъждовни води са включени съгласно 

съгласуван ВиК проект към съществуващите 

ревизионни шахти по улица „Мир“, гр. Варна. При 

проверката не се констатира заустване и включване на 

битова и дъждавна канализация в 

близкопреминаващото дере.  Сигналът е препратен по 

компетентност до Община Варна и „В и К Варна“ООД. 

98.  27.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Вертикална вятърна турбина в  с. Славеево, 

общ. Добричка, не работи и не се стопанисва 

от собственика на обекта. Създава се 

предпоставка за инциденти, тъй като 

въжетата й са провиснали, вертикалната част 

е нестабилна, а от силата на вятъра перката 

прави свободни завъртания. В 

непосредствена близост до обекта се 

намират други складове с обслужващ 

персонал. 

Община Добричка,   Сигналът е препратен до Община Добричка за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за предприетите мерки. 

99.  28.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сиситемно замърсяване на атмосферния 

въздух с бял дим от завод „Слънчеви лъчи 

Провадия“ ЕАД,  гр. Провадия. 

РИОСВ-Варна Изготвен е писмен отговор по поставените от 

жалбоподателката въпроси. 



100.  29.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Роми метат липов цвят в кофи за смет по 

главна улица в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Изхвърлянето на липов цвят 

в контейнери за отпадъци не е предмет на контрол. 

101.  29.06.2022 г. Зелен телефон Камиони изсипват отпадъци  на 

нерегламентирано сметище, образувано 

срещу отбивката за гробищен парк до с. 

„Тополи“, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна   

Община Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна, при която се констатира 

замърсяване на описания в сигнала терен. Дадени са 

предписания на кмета на Община Аксаково за 

почистване на допуснатото замърсяване с текущ срок на 

изпълнение. 

 

102.  30.06.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Роми метат липов цвят по бул. „Цар 

Освободител“, гр. Варна, събират го в 

чували и го прибират в микробус с 

великотърновска регистрация. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място не е установено събиране на липов цвят. 

  

 

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР:  

         инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА 

 

 

          

 

 

 

 


