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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 2022 ГОДИНА 

№ 

по 

ред 

Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1.  01.07.2022 г. Зелен телефон Разлив в морето на мръсна, кафява пяна с 

неприятна миризма от р. Краневска до 

Южен плаж- Кранево. 

РИОСВ-Варна 

Община Балчик 

Сигналът е неоснователен. При извършен оглед от 

експерт на РИОСВ-Варна и кмета на с. Кранево на 

устието на р. Краневска, е установено, че водите й са 

бистри. Не се усеща неприятна миризма. Липсва кафяво 

оцветяване на морето, както и кафява пяна. 

2.  04.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Мъртъв делфин на брега пред хотел „Ла 

Мер“ к.к. „Златни пясъци“, общ. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.  05.07.2022 г. Зелен телефон Силна миризма на пушек от „Папас олио“, 

гр. Балчик, в района на ул. „Варненска“. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна е установено, че 

котелът е в нормален работен режим. В района на 

площадката и извън нея не се усеща миризма на пушек. 

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


4.  05.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Унищожено е природно местообитание 

Понто-сарматски степи в землищата на 

селата Топола, Българево и Камен бряг, общ. 

Каварна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършени са проверки на 

място в границите на природно местообитание Понто-

сарматски степи в землищата на селата Топола, 

Българево и Камен бряг, общ. Каварна, предмет на 

сигнала. За установения случай на разораване в 

землището на с. Камен бряг е уведомена Окръжна 

прокуратура Добрич и издадена Заповед за ПАМ. В 

землището на с. Топола предстои изясняване на 

обстоятелствата. За установеното нерегламентирано 

замърсяване с отпадъци в землището на гр. Каварна са 

предприети действия по ЗУО. За установеното 

насипване на земни маси в землището на с. Българево в 

урбанизирани територии е изискана информация от 

Община Каварна за издадени по реда на ЗУТ документи 

и предстои изясняване на обстоятелствата.  

5.  05.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване с битови отпадъци поради 

липса на съдове на ул. „Лозенград“, ул. 

„Генерал Стефан Тошев“, ул. 

„Люлебургас“ и ул. „Уилям Гладстон“ в гр. 

Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. С писмо 

общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 

мерки и действия. 

6.  05.07.2022 г Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа на 

„Морска гара“, гр. Варна, до корабчето 

„Мистър Баба“. 

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. 

7.  05.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано ползване на плажната 

ивица на плаж „Болата“, общ. Каварна, с цел 

извършване на търговска дейност. 

 ОДБХ-Добрич, 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При проверка е установено 

извършване на търговска дейност – продажба на 

сладолед. Съставен е АУАН. 

Сигналът е препратен към ОДБХ-Добрич. 

8.  06.07.2022 г. Зелен телефон Паркирани автомобили върху дюните на 

Централен плаж „Шкорпиловци“, землище 

на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик 

МВР Четвърто 

РУ Варна 

Сигналът е препратен по компетентност на МВР 

Четвърто РУ Варна. Към настоящият момент в РИОСВ-

Варна не е постъпила информация за констатации и 

предприети мерки. 



9.  06.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Отглеждане и размножаване на сърни на 

територията на Морск градина, гр. Варна в 

двора на Природонаучен музей-Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка в 

колекцията на обекта са установени два екземпляра от 

вида Елен лопатар. За екземплярите са предоставени 

необходимите документи за законен произход. 

10. 1 07.07.2022 г.  Зелен телефон Възникнал пожар на сметището в с. Въглен, 

община Аксаково. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършения оглед на 

депото се установи, че възникналият пожар  в 

северозападната част на Клетка 1 на площ от около 400 

кв.м е потушен в 00:30 часа от ПБЗН при МВР Варна. В 

момента на проверката се извършва запръстяване. Не се 

разнася дим и неприятна миризма, както на площадката 

така и извън нея.  

11.  08.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване с отпадъци на бул.„3 – ти Март 

(от кръстовище с бул. „Константин и 

Фружин“ до кръстовището с бул. „Ян. 

Хунияди“)  в гр. Варна 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. С писмо 

общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 

мерки и действия. 

12.  08.07.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Чайка“, 

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. 

13.  08.07.2022 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище на 

пътя за Балчик, след разклона за с. 

Климентово, в гората. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на Община Аксаково за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки.  

14.  08.07.2022 г. Зелен телефон На бул. „Цар Освободител“ 178, гр. Варна, 

функционира автосервиз без необходимите 

разрешителни и касов апарат. Отработените 

масла, антифризи и др. се съхраняват 

неправилно или се изливат в канализацията. 

 РИОСВ-Варна е предприела мерки по извършване на 

проверка на обекта. 

15.  08.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсени с отпадъци зелени и пешеходни 

площи в района на спирките около ТИС 

Север, гр. Варна. 

Община Варна Сигналът е препратен на община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. С писмо 

общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 

мерки и действия. 



16.  11.07.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на Центален плаж- 

гр. Шабла, посока фара. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17.  11.07.2022 г. Зелен телефон В защитена местност „Лимана“, плаж „Паша 

дере“, има разхвърляни всякакви отпадъци и 

е паркиран автомобил до къщичката- декор. 

Община Аврен Сигналът е препратен на Община Аврен за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

18.  12.07.2022 г. Зелен телефон Битово-фекална вода прелива от шахта на 

паркинговата зона пред хотел „Алегра“,                     

гр. Каварна. 

РИОСВ-Варна  

БДЧР 

 

Сигналът е основателен. При извършена проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР, на паркинговата 

зона пред хотел „Алегра“ е установена шахта с метален 

капак от която прелива отпадъчна вода. Водата се стича 

по повърхността, като към момента на проверката няма 

изтичане към близкото дере. В района има неприятна 

миризма характерна за битово-фекална вода. Нарушена 

е проводимостта на тръбопровода от ревизионната 

шахта, която прелива до моста над дерето. На „В и К 

Добрич“ АД е дадено предписание за почистване на 

тръбопровода и възстановяване на нормалната 

проводимост на канализационната мрежа в района на 

паркинга.  

19.   Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Остра задушлива миризма от разнасящ се 

черен облак над постройките на „Елекс груп 

Холдинг“ ЕООД, гр. Варна 

РИОСВ-Варна При извършена проверка от експерти на РИОСВ-Варна 

на място, не се установи замърсяване на атмосферния 

въздух, както и наличие на миризми. 

20.  13.07.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Фичоза“, 

северно от х. „Ветеран“. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

21.  13.07.2022 г. Зелен телефон В с. Врачанци, общ. Добричка, млад щъркел 

с омотано въже около единия крак не може 

да отлети от гнездото. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка на 

място със съдействието на екип от ЕРП-Север АД, 

щъркелът е освободен от омотаното по крака му въже. 

Птицата е в добро състояние и на основание чл. 39, ал. 

2, т. 4 от ЗБР е оставена в природата. 



22.  13.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силна, неприятна миризма на фекалии от 

отглеждане на животни в центъра на с. 

Блъсково, общ. Провадия 

ОДБХ-Варна 

Община Провадия 

Сигналът е препратен на ОДБХ-Варна и Община 

Провадия за предприемане на действия по 

компетентност. При извършена проверка на място от 

служители на общината е установено, че съгласно чл. 

12, ал. 2 от Наредба № 26 за обема на животновъдната 

дейност и местата за отглеждане на селскостопански 

животни не недвишава допустимия брой животни, 

отглеждащи се за лични нужди. 

23.  14.07.2022 г. Зелен телефон Силен мирис на пушек в цялата вилна зона 

на гр. Балчик, кв. Изгрев. 

Община Балчик Сигналът е препратен по компетентност на община 

Балчик. От общината е предоставена информация, че не 

е установено замърсяване на атмосферния въздух в 

района. 

24.  14.07.2022 г. Зелен телефон Замърсяване на морската вода на плажа под 

хотел „Бриз 2“, от тръба, от която 40 минути 

е изтичала битово-фекална вода. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка от 

експерт на РИОСВ-Варна, е установено, че морските 

води в района на морски плаж  „Бриз 3“ са бистри, без 

оцветяване и миризма характерна за битово-фекално 

замърсяване. 

25.  18.07.2022 г. Зелен телефон Щъркел с травма на крака в с. Славеево, 

общ. Добрич. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с травма крака 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 „ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

26.  19.07.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа до III-та 

буна, гр. Варна, пред заведение „Хавай“. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

27.  19.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на крайезерен път посока 

Белослав, срещу „Леспорт-Варна“ с гуми, 

отпадъци и разливи на масла. 

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. 

28.  19.07.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа до 

спасителен пост № 11, пред хотел 

„Калиакра“, к.к. „Златни пясъци“, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

29.  19.07.2022 г. Зелен телефон Щъркел със счупено крило в с. Венчан, общ. 

Провадия. 

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

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. 



30.  20.07.2022  г. Зелен телефон Автомобил се движи по пясъчните дюни в 

района на къмпинг „Изгрев“, землище на с. 

Шкорпиловци, община Долни чифлик 

МВР Четвърто 

РУ Варна 

Сигналът е препратен по компетентност на МВР 

Четвърто РУ Варна. Към настоящият момент в РИОСВ-

Варна не е постъпила информация за констатации и 

предприети мерки. 

31.  21.07.2022 г. Зелен телефон Намерен млад чухал, който не може да лети, 

на ул. „Пирот“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е млада 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. 

32.  25.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В района на ул. „Яким Михов“, кв. „Бриз“, 

се усеща силна миризма на канализация и 

умрели животни. 

Община Варна              

В и К Варна ООД 

Сигналът е препратен по компетентност на Община 

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

РИОСВ-Варна не е постъпила информация за 

констатации и предприети мерки. 

33.  25.07.2022 г.  Зелен телефон Изхвърляне на строителни отпадъци в 

горичката след „Побити камъни“, посока гр. 

Девня, с автомобил Ситроен Джъмпер. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на Община Аксаково за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

34.  25.07.2022 г. Зелен телефон Неправилно паркиран автомобил върху 

пясъка на плаж „Болата“, общ. Каварна. 

РПУ - Каварна Сигналът ще бъде препратен към РПУ Каварна за 

предприемане на действия по компетентност. 

35.  23.07.2022 г. Зелен телефон Във Варненско езеро е забелязано петно с 

неустановен характер, с остра миризма в 

района на ресторант Тримата мускетари, с. 

Езерово, общ. Варна 

БДЧР  

Морска 

администрация 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка с експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. При 

извършения оглед се установи, че езерните води са със 

силен цъфтеж на водорасли и процес на гниене, със 

силен мирис. Не е установено петно във водите. Взети 

са водни проби от езерните води по заявка на БДЧР. Не 

е констатиран брегови източник на замърсяване. 

36.  23.07.2022 г. Зелен телефон Замърсяване на Южния плаж в гр. Бяла с 

кафява вода и пяна. 

БДЧР 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка с експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР. От 

извършения оглед по плажната ивица (около 800 м от 

морски плаж Бяла - централен 2 до морски плаж - 

централен 4), не е установено замърсяване в 

акваторията на Черно море и около мястото, посочено 

от сигналоподателя. Извършена е проверка и на Бистро 

Шами, разположено на морски плаж Бяла-централен 4. 

Проверен е водоплътен резервоар, в който се събират 

отпадъчните води от заведението. Съоръжението е със 

свободен капацитет. Няма следи от преливане. Не е 

установен брегови източник на замърсяване на Черно 

море. 



37.  25.07.2022 г. Зелен телефон Намерен Зелен кълвач в комплекс 

„Ривиера“, к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна, 

който не може да лети. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Птицата е с парализа на двата 

крака и не може да лети. Същата е транспортирана до 

ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна, но е умряла. 

38.  26.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изсичане на дървета в Морска градина, гр. 

Варна, по алеята от зоопарка към пантеона. 

Община Варна                     Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Варна. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация относно извършена проверка и 

предприети мерки. 

39.  26.07.2022 г. Зелен телефон В сутрешните и нощни часове се изтичат 

отпадъчни води по ул. „Боян Бъчваров“, к.к. 

„Чайка“, гр. Варна. Предполага се, че са от 

стара канализация, разположена на около 

800 м от горната страна на улицата. 

Община Варна                    

В и К Варна ООД 

Сигналът е препратен по компетентност на Община 

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

РИОСВ-Варна не е постъпила информация относно 

констатации и предприети мерки. 

40.  26.07.2022 г. Зелен телефон В с. Езерово, общ. Белослав се усеща 

задушлива миризма от завода за отпадъци на 

„Екоинвест Асетс“ АД. 

РИОСВ-Варна От направения оглед на площадката се установи, че 

дейностите извършвани на площадката по третиране на 

ТБО се осъществяват при затворени врат на работните 

халета. Спазва се технологичния процес на 

компостиране на органични отпадъци в биотунелите. От 

обхода на производствената площадка се усеща 

характерната за дейността миризма, която не се 

разпространява извън границите й. Посоката на вятъра е 

към северозапад. Всички съоръжения към инсталациите 

се експлоатират в нормален технологичен режим. 

41.  26.07.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

пред резиденция „Шабленска тузла“. 

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. 

42.  26.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замъряване на атмосферен въздух от 

почистваща машина в Морска градина, гр. 

Варна 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на община 

Варна. От общината е предоставена информация, че 

цитираната в сигнала почистваща машина е оборудвана 

със система за обезпрашаване. 



43.  26.07.2022 г. Зелен телефон Намерени 2 мъртви делфина на плажа в с. 

крапец- под хотел „Яница“ и на 500 м, 

посока Езерец. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 

място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица е 

установен един 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. 

44.  26.07.2022 г. Зелен телефон Изтичане на отпадъчни води в морето от 

рехабилитационната болница на „Балчишка 

тузла“, гр. Балчик. 

Община Балчик Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Балчик. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация относно констатации и 

предприети мерки. 

45.  26.07.2022 г. Зелен телефон Голямо количетсво умряла риба във водния 

басейн за кални бани към 

рехабилитационната болница на „Балчишка 

тузла“, гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка с експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР, при 

която не е установено наличие на мъртви риби и други 

ракообразни морски видове. Не е установен брегови 

източник на замърсяване. 

46.  26.07.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа в гр. 

Каварна, до заведение „Стария мост“. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

47.  26.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

На плаж Шабленска тузла рибари хврърлят 

кукички и корди във водата, близо до 

плажуващите. 

Областна 

администрация 

Добрич 

Сигналът е препратен по компетентност на областна 

администрация Добрич. Към настоящият момент в 

РИОСВ-Варна не е постъпила информация относно 

констатации и предприети мерки. 

48.  27.07.2022 г. Зелен телефон В с. Кривня, общ. Провадия, от Енерго Про е 

извършено подкастряне на дърво, намиращо 

се по пътя за КС „Провадия“, при което 

дървото е унищожено. 

Община Провадия Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Провадия. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не 

е постъпила информация относно констатации и 

предприети мерки. 

49.  27.07.2022 г. Зелен телефон Извира битово-фекална вода от дупка на 

паркинга пред хотел „Холидей парк“, к.к. 

„Златни пясъци“, и се стича по улицата. 

Усеща се силна, неприятна миризма. 

Община Варна               

В и К Златни 

пясъци ООД 

 

Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Варна и „В и К Златни пясъци“ ООД. Към настоящият 

момент в РИОСВ-Варна не е постъпила информация 

относно констатации и предприети мерки. 

50.  27.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Паркирани коли, каравани и кемпери върху 

дюните на Северен плаж- Шкорпиловци, 

общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна 

МВР Варна 

Община Долни 

чифлик 

Сигналът е в процес на проверка и изясняване на 

обстоятелствата. 



51.  27.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Във външния басейн за калолечение в СБР 

Тузлата, гр. Балчик, където температурата е 

около 30ºС, има множество умряла риба и 

скариди. 

РИОСВ-Варна 

БДЧР 

Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка с експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР, при 

която не е установено наличие на мъртви риби и други 

ракообразни морски видове. Не е установен брегови 

източник на замърсяване. 

52.  27.07.2022 г. Зелен телефон Трактор разорава дюни на плажната ивица в 

кв. „Аспарухово“, близо до находището на 

защитено растение. 

РИОСВ-Варна 

МВР Варна 

Сигналът е препратен по компетентност до МВР Варна. 

Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация за констатации и предприети 

мерки. От страна на РИОСВ-Варна е дадено 

предписание на концесионера да не извършва дейности 

по почистване на плажа в района на защитените видове 

растения. 

53.  28.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано незаконно сметище на моста,  до 

хлебозавода, гр. Провадия. 

Община Провадия Сигналът е препратен на Община Провадия за 

предприемане на действия по компетентност. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

54.  28.07.2022 г. Зелен телефон В кв. „Повеляново“, гр. Девня, се усеща 

миризма на пушек от пожар възникнал близо 

до депо за фосфогипс. Гражданите са 

обезпокоени за здравето си. 

РДПБЗН-Варна След проведен разговор със служители на РДПБЗН-

Варна е установено, че пожара не касае депото за 

фосфогипс, за което сигналоподателят е уведомен по 

телефон. 

55.  28.07.2022 г. Зелен телефон В с. Крапец, общ. Шабла, се поставят ВиК 

тръби между плажната ивица и къмпинга, 

върху дюните. 

РИОСВ-Варна 

Министерство на 

туризма 

Извършена е проверка на място, при която е 

установено, че върху пясъчната повърхност е положена 

гъвкава тръба, водеща до мивка в съседство с активната 

плажна площ. При полагане на тръбата не  е установено 

увреждане и унищожаване на крайбрежната 

растителност, включително върху дюнните 

образувания. Сигналът е препратен на Министерство на 

туризма за предприемане на действия по 

компетентност. 

56.  28.07.2022 г. Зелен телефон Намерена костенурка със счупена коруба, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на 

мястото описано от сигналоподателя но не е установена 

екземпляр от сем. Сухоземни костенурки. 

57.  29.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

В гр. Провадия не може да се диша чист 

въздух. 

РИОСВ-Варна 

Община Провадия 

Подготвен е отговор до сигналоподателя, относно 

компетентните органи, отговорни за осигуряване 

чистотата на въздуха на територията на съответната 

община. 



58.  29.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силен шум от климатична инсталация на 

хотел „Умани“ в курортен комплекс 

„Чайка“, ул. „Димитър Хаджиянев“, гр. 

Варна 

Община Варна Сигналът е препратен по компетентност на община 

Варна. Към настоящият момент в РИОСВ-Варна не е 

постъпила информация за констатации и предприети 

мерки. 

59.  29.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване с отпадъци на път 31, местност 

„Абазата“ в землището на с. Слънчево, както 

и силно обрасли с растителност пътища в 

района. 

РИОСВ-Варна 

Община Аксаково 

Дадени са предписания на Кмета на Община Аксаково 

да се почисни допуснатото замърсяване. Към 

настоящият момент в РИОСВ-Варна не е постъпила 

информация за констатации и предприети мерки. 

60.  29.07.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Изливане на мръсна вода в морето между с. 

Тюленово и фара в гр. Шабла.  

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Подготвен е отговор до 

сигналоподателя, че заустванията на отпадъчните води 

описани в сигнала са регламентирани в разрешително, 

издадено на „ПДНГ“ АД по реда на Закона за водите. 

 

                                                                                                                   ДИРЕКТОР:  

            ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 

 

 

          

 

 

 

 


