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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 АВГУСТ 2022 ГОДИНА 

№ по 
ред 

Дата 
 
 

Постъпил 
сигнал 

Сигнал 
Отговорна 
институция Предприети действия 

1.  01.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано изхвърлени отпадъци на 
ул. „Кокиче“, на ъгъла с ул. „Лотос“ , срещу  
бл. № 10, 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. 

2.  01.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Намерен белогръд корморан на плажа пред 
хотел „Флагман“, к-с „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Видът не попада в 
Приложение №3 на Закона за биологичното 
разнообразие. 

3.  01.08.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плаж „Паша 
дере“, 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.                                                                                                             

4.  01.08.2022 г. Зелен телефон Възникнал пожар вследствие на съхранение 
на тревни маси от изваряване на лавандула в 
частни имоти до новия гробищен парк в гр. 
Каварна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При проверка е установено 
нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Съставен е 
АУАН. 
 

5.  01.08.2022 г. Зелен телефон Възникнал пожар на депо за отпадъци в с. 
Въглен, общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Операторът е уведомил 
РИОСВ-Варна за възникналия пожар, както и че 
същият е потушен в рамките на един час. 

6.  01.08.2022 г. Зелен телефон Силна миризма на фекалии от дере, 
преминаващо зад ДГ „Делфинче“, кв. 
„Възраждане“, гр. Варна. 

Община Варна 
ВиК - Варна ООД 

Сигналът е препратен на община Варна и ВиК - Варна 
ООД за предприемане на действия по компетентност. С 
писмо общината и ВиК - Варна ООД са уведомили 
РИОСВ-Варна за  предприетите мерки и действия. 



7.  01.08.2022 г. Зелен телефон На плаж „Болата“, общ. Каварна, се 
извършва търговска дейност със сладолед и 
топли напитки от павильони без 
регистрационни номера. Към същите е 
включен агрегат, който издава силен шум и 
смущава плажуващите. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на терен не са установени търговски обекти наплаж 
Болата. 

8.  01.08.2022 г. Зелен телефон Много къмпингуващи с леки автомобили и 
джипове върху дюните между с. Дуранкулак 
и с. Крапец, общ. Шабла. 

Община Шабла 
РУ Каварна 

Сигналът е препратен на Община Шабла и РУ Каварна 
за предприемане на действия по компетентност. Към 
момента в РИОСВ-Варна, няма постъпила информация 
за предприетите действия. 

9.  02.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Намерен бедстващ щъркел на пътното 
платно в с. Сенокос. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 
установено че екземплярът не може да лети и отказва 
храна. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от същия закон 
бедстващия екземпляр е настанен в ОП „ЦЗПЖ“ гр. 
Добрич за лечение. 

10. 1 02.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконни действия от страна на лицата, 
стопанисващи стария бетонов пристан в 
к.к .“Камчия“, незаконно паркиране на коли 
върху тревните площи. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
терен не са установени нарушения на режимите на ЗТ. 

11.  02.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо, касаещо унищожаване на 
защитени видове на плаж Аспарухово от 
преминаваща тежка техника. 

РИОСВ-Варна 
Четвърто РУ 

Варна 
Министерство на 

туризма 

Сигналът е неоснователен. Не е установено нарушение 
на екологичното законодателство. С цел недопускане и 
предотвратяване унищожаването на защитени видове 
растения на концесионера на плажа са дадени два броя 
предписания да не се извършва почистване на тревна 
растителност в близост до находищата на защитените 
растения на морския плаж. Сигналът е препратен по 
компетентност на Четвърто РУ Варна и на 
Министерство на туризма. Към момента в РИОСВ-
Варна, няма постъпила информация за предприетите 
действия. 

12.  03.08.2022 г. Зелен телефон Усеща се непоносима миризма на мръсен 
канал от строяща се кооперация на ул. „Съби 
Великов“ №25, кв. „Виница“, гр. Варна. 

Община Варна 
ВиК - Варна ООД 

Сигналът е препратен на община Варна и ВиК - Варна 
ООД за предприемане на действия по компетентност.  

13.  03.08.2022 г. Зелен телефон Изтичне на фекални води в морето от 
„Шокъров канал“, гр. Варна. усеща се 
неприятна миризма в района. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна и експерт на БДЧР 
не е установено изтичане на фекални води в морето от 
Шокъров канал. 



14.  03.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на частен имот със строителни 
отпадъци от съседен строеж на ул. 
„Злетово“ 36, 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. 

15.  03.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Повърхностни води с кафеникав цвят 
изтичат в морето на 10 м от минералния 
басейн в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна и експерт на БДЧР 
не е установено изтичане на повърхностни води с кафяв 
цвят в морето в района на минерален басейн, гр. Варна. 

16.  04.08.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 
на къмпинг „Добруджа“, посока гр. 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.                                                                                                                                                                                   

17.  04.08.2022 г. Зелен телефон Изтичат фекални води по ул. „Приморска“, 
гр. Балчик. 

Община Балчик 
ВиК Добрич АД 

Сигналът е препратен на община Балчик и ВиК Добрич 
АД за предприемане на действия по компетентност. С 
писмо общината и ВиК Добрич АД са уведомили 
РИОСВ-Варна за  предприетите мерки и действия. 

18.  04.08.2022 г. Зелен телефон Силна музика от къмпингуващи в местност 
„Лимана“, общ. Аврен, и смущаване на 
животинските видове. 

РИОСВ-Варна  
Министерство на 

туризма 
Община Варна 
Община Аврен 

Областен 
управител на 
област Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
терен не е установена силна музика, която да смущава 
животинските видове. Сигналът е препратен на 
Министерство на туризма, Община Варна, Община 
Аврен, Областен управител на област Варна за 
засилване на контрола, съгласно съответните 
компетенции по ЗУЧК във връзка с наличието на 
къмпингуващи в района. 

19.  04.08.2022 г. Зелен телефон Намерени няколко мъртви щъркела и 1 със 
счупено крило в землището на с. Царевци, 
общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка са 
установени 4 бр. мъртви бели щъркела близо до 
електропровод, който е обезопасен с птицебрани и един 
бедстващ щъркел. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
мъртвите екземпляри са оставени на мястото където са 
намерени, а на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от същия 
закон бедстващия екземпляр е настанен в ОП „Зоопарк-
СЦ“ гр. Варна за лечение. 

20.  04.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нередовно сметоизвозване  от складова база 
на ул. „Цоньо Тодоров“ № 2, 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. 



21.  05.08.2022 г. Зелен телефон Гори нерегламентирано сметище (сухи 
треви) на ул. „Калиакра“, в гр. Добрич. 

Община град 
Добрич 

Сигналът е препратен на община Добрич за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 
мерки и действия. 

22.  05.08.2022 г Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Недостатъчен брой контейнери  за битови 
отпадъци на бул. „Княз Борис“ № 298, район 
„Приморски“, общ. Варна. 

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

23.  05.08.2022 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Безмер, общ. 
Тервел. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е без открити рани 
или фрактури, но не може са стои на краката си. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП 
„ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

24.  08.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нередности в защитени местности 
„Ракитник“ и „Лиман“, гр. Варна- навлизане 
на превозни средства, извършване на 
търговска дейност, липса на информационни 
табели, изсичане на растителността и палене 
на огньове. 

РИОСВ-Варна 
ТП ДГС Варна 

Министерство на 
туризма, Община 
Варна, Община 

Аврен, Областен 
управител на 
област Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършените проверки 
не са установени нарушения на режимите на защитени 
местности „Ракитник“ и „Лиман“, гр. Варна. Сигналът е 
препратен на Министерство на туризма, Община Варна, 
Община Аврен, Областен управител на област Варна за 
засилване на контрола, съгласно съответните 
компетенции по ЗУЧК във връзка с наличието на 
къмпингуващи в района. 

25.  08.08.2022 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел на ул. „Стара 
планина“, с. Синдел, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с открита рана в 
областта на врата. По време на транспортирането към 
спасителния център птицата е умряла.  

26.  08.08.2022 г. Зелен телефон Намерен млад щъркел на ул. „Лавандула“, с. 
Царевци, общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е без открити рани 
или фрактури, но не може да лети. Н Сигналът е 
неоснователен. При извършена проверка на място от 
експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица не е 
установен мъртъв екземпляр от разред Китоподобни.                                                                            
настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

27.  08.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел в частен имот в с. Равна, 
общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е без открити рани 
или фрактури, но 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. 



28.  08.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Намерени 4 мъртви делфина на брега на 
Северния плаж на с. Дуранкулак, общ. 
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.  
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е оставен на 
мястото където е намерен.                                                                                                                                       

29.  08.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Необходимост от ремонт или смяна на 
контейнер за битови отпадъци на ул. 
„Феликс Каниц“, 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 

30.  08.08.2022 г. Зелен телефон Намерена костенурка със счупена коруба в 
гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
Шепоопашата костенурка с наранявания на корубата. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ЦРРСК „Геа Челониа“, с. Баня, общ. Несебър. 

31.  09.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Изтичане на фекални води с неприятна 
миризма от Шокъров канал, вливащ се в 
района на плаж Офицерски, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна и експерт на БДЧР 
не е установено изтичане на фекални води от Шокъров 
канал в района на Плаж Офицерски, гр. Варна. 

32.  09.08.2022 г. Зелен телефон В гр. Добрич системно се усеща силна, 
неприятна миризма в района на бул. „25-ти 
септември“, от горене на отпадъци от 
лавандула. 

Община Добрич  Сигналът е препратен на община Добрич за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 
мерки и действия 

33.  09.08.2022 г. Зелен телефон В землището на с. Водица системно се 
изхвърлят отпадъчни води и химикали от 
дейността на свинекомплекса в с. Любен 
Каравелово. Усеща се непоносима миризма 
и се разпространяват зарази. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна не е установено 
изхвърляне на отпадъчни води и химикали от дейността 
на свинекомплекса. 

34.  09.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване на въздуха, вследствие на 
пожар на нерегламентирано сметище по ул. 
„Калиакра“ в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. По резултати от АИС ОУ 
„Хан Аспарух“, гр. Добрич за периода 03-04.08.2022 г. 
се констатира, че няма регистрирани превишения на 
пределно допустимите концентрации по ФПЧ10 в 
атмосферния въздух. 



35.  09.08.2022 г. Зелен телефон Екип на ВиК разкопава дюните на плажа в с. 
Крапец, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 
Министерство на 

туризма  
Община Шабла 

Извършена е проверка на терен. При проверката не е 
установено увреждане и унищожаване на естествена 
растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни 
извън активната плажна площ в резултат от полагане на 
тръбата. Сигналът е изпратен по компетентност до 
Министерство на туризма  
Община Шабла. 
 

36.  10.08.2022 г. Зелен телефон Намерен млад щъркел със счупени крака в с. 
Чернево, обл. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е била в тежко 
състояние. След преглед в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна е 
извършена евтаназия на екземпляра. 

37.  10.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Незаконно прокопан канал за отпадъчни 
води, зауствани в дере, намиращо се на 
територията на с. Голица. 

БДЧР Сигналът е изпратен до БДЧР. 

38.  10.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Нерегламентирано разширяване на 
дейността на инсинератор за изгаряне на 
отпадъци в гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Извършена е проверка на място и по документи от 
експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че 
се извършва строителство, промяна на 
местоположението на изпускателното устройство и 
технологичното оборудване. 

39.  11.08.2022 г. Зелен телефон Има разлив на мазут във Варненско-
Белославско езеро, в района на яхтеното 
пристанище, преди с. Константиново. 

РИОСВ-Варна 
Морска 

администрация – 
Варна 
БДЧР 

Сигналът е основателен. Сигналът е изпратен до 
Морска администрация – Варна и до БДЧР за 
предприемане на действия по компетентност. 
Извършени са проверки от експерти на РИОСВ-Варна, 
при които е установено наличие на нефтопродукти във 
водата, както и по южния бряг на Варненско езеро. При 
извършените не са установени брегови източници на 
замърсяването.  

40.  11.08.2022 г. Зелен телефон В парк „Приморски“, гр. Варна е намерена 
шипоопашата костенурка нападната от куче, 
със счупена коруба. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида 
Шепоопашата костенурка с наранявания на корубата. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ЦРРСК „Геа Челониа“, с. Баня, общ. Несебър. 

41.  11.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за непочистени контейнери 
на Траката, 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. 

42.  11.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел в с. Дръндар, общ. 
Суворово. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерт на РИОСВ-Варна, не е установен 
бедстващ екземпляр от вида бял щъркел.                                                                                       



43.  15.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за фекални води на плаж 
Русалка. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна е 
извършен оглед на морските води в района на морски 
плаж при ваканционно селище Русалка, при който не е 
установено наличие на замърсяване. 

44.  15.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за незаконно сметище в 
района на Балам дере. 

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. 

45.  15.08.2022 г. Зелен телефон Намерен млад щъркел със счупено крило на 
пътя Провадия – Бозвелийско, на 200 м от 
солницата. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с фрактур на 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. 

46.  15.08.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа в с. 
Крапец, до хотелски комплекс „Яница“. 

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.  15.08.2022 г. Зелен телефон На разклона за с. Фелдфебел Денково, общ. 
Тервел, има 4 мъртви щъркела до първия 
метален стълб, а по протежението на 
електропроводите има 8 мъртви щъркела. 
След с. Хитово, посока гр. Силистра има 
още 2 мъртви щъркела. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка са 
установени 9 бр. мъртви бели щъркела близо до 
електропровод, който не е обезопасен с птицебрани. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвите екземпляри 
са оставени на мястото където са намерени, а на „ЕРП-
Север“ АД са дадени предписания да обезопаси 
електропровода. 

48.  15.08.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажа в гр. 
Варна, между 3-та и 4-та буна. 

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.                                                                                                                 

49.  15.08.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин до фара в гр. 
Шабла, от лявата страна на моста. 

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.  
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е оставен на 
мястото където е намерен.                                                                                                    

50.  15.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел с фрактура на дясното 
крило между гр. Долни чифлик и с. Солник. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с фрактур на дясно 
крило и десен крак 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. 



51.  15.08.2022 г. Зелен телефон Паркирани каравани и разпънати палатки на 
плаж Дуранкулак-юг, общ. Шабла, в 
защитената местност. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. В границите на защитената 
местност не са установени паркирани каравани и 
разпънати палатки. 

52.  15.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за разположени биваци и 
къмпингуващи в защитена местност Белите 
скали. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на терен не са установени нарушения на режимите на 
ЗТ.  

53.  15.08.2022 г. Зелен телефон Забелязани около 10 мъртви щъркела 
вследствие на токов удар, преди с. Въглен, 
общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка са 
установени 6 бр. мъртви бели щъркела близо до 
електропровод, който е обезопасен с птицебрани и един 
бедстващ щъркел. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
мъртвите екземпляри са оставени на мястото където са 
намерени. 

54.  15.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел с травма на крака в с. 
Малка Смолница, общ. Добричка. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с травма на десен 
крак. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

55.  16.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба във връзка със замърсяване с фекалии  
и миризма от отглеждащи се крави в частен 
имот с. Ветрино. 

ОДБХ 
Община Ветрино 

Сигналът е препратен на община Ветрино и ОДБХ за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
ОДБХ са уведомили РИОСВ-Варна за  предприетите 
мерки и действия. 

56.  16.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратено сигнално писмо за спукани 
барбарони и замърсяване със стериопорови 
топчета на плажа, с Кранево, общ Балчик. 

Министерство на 
туризма 

Сигналът е препратен на Министерство на туризма за 
предприемане на действия по компетентност. 

57.  16.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо със снимки за замърсяване 
на приток на р Камчия, намиращ се в с 
Арковна. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

 

Сигналът е основателен. При извършена проверка от 
експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР, на участък с 
дължина 600 м.е в коритото на речното легло и 
прилежащите терени/скатове е установено наличието на 
отпадъци и паднали сухи дървета, които нарушават 
проводимостта на водата. На община Дългопол е дадено 
предписание за почистване на установените отпадъци. 

58.  17.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел с ранено крило в района на 
складове за инертни материали, ул. „Цар 
Борис III-ти“ ,  кв. „Виница“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с травма на крака, по 
крилата не се забелязват фрактури или рани. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП 
„Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 



59.  17.08.2022 г. Зелен телефон Намерени 4 мъртви щъркела и 2 с травми в 
двор на борса за строителни материали в гр. 
Добрич.  

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка са 
установени 4 бр. мъртви бели щъркела близо до 
електропровод, който не е обезопасен с птицебрани и 3 
бр. живи бедстващи щъркели. На основание чл. 39, ал. 
2, т. 4 от ЗБР мъртвите екземпляри са оставени на 
мястото където са намерени, а на „ЕРП-Север“ АД са 
дадени предписания да обезопаси електропровода. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие бедстващите птици са настанени за 
лечение в ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

60.  17.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупени крака на ул. 
„Вардар“, гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с много тежки 
травми, във връзка с което след преглед в ОП 
„ЦЗПЖ“ гр. Добрич е извършена евтаназия на 
екземпляра. 

61.  17.08.2022 г. Зелен телефон Контейнер за битови отпадъци на ул. Иван 
Вазов“ № 6, с. Каменар, е препълнен от 3 
дни. Усеща се неприятна миризма. 

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. 

62.  17.08.2022 г. Зелен телефон Изхвърляне на отпадъчни води в морето от 
ресторант в с. Крапец, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна не е 
установено изтичане на отпадъчни води в морето. 

63.  17.08.2022 г. Зелен телефон В ЗМ „Блатно кокиче“, к.к. „Албена“, са 
паднали 2 бр. дървета от вида Полски ясен. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна, е констатирано, че 
едното дърво е с пречупен ствол, а на другото дърво 
сволът е напълно засегнат от гнилостни процеси. Няма 
засегнати сгради. Дърветата са оставени на място. 

64.  17.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнал за вековно дърво нападнато от 
вредители на ул. Орхидея, гр. Варна . 

РИОСВ-Варна Сигналът е препратен по компетентност за извършване 
на проверка на лесозащитна станция Варна. 

65.  28.08.2022 Г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно извеждане от 
гнездото на млада птица от вида египетски 
лешояд по Разрешително. 

РИОСВ-Варна Предстои изготвяне на отговор по искането за 
извеждане на млад екземпляр от вида египетски лешояд 
съгласно Разрешително №831/25.03.2020г. издадено на 
БДЗП  



66.  18.08.2022 г. Зелен телефон Изхвърлени медицински бинтове на 
плажната ивица и в морето на I-ва буна, гр. 
Варна, под Пантеона. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

Сигналът е основателен. При извършени проверки на 
място от експерти на РИОСВ-Варна и БДЧР е 
установено замърсяване с битови отпадъци (мокри 
кърпи) на плажната ивица в района на Първа буна. 
Дадено е предписание за почистване на установеното 
замърсяване. Предписанието е изпълнено в указания 
срок. Не е установено замърсяване с медицински 
бинтове. 

67.  18.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за незаконни дейности в гр. 
Игнатиево, м-ст Мъзгите. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

При извършена проверка от експерти на РИОСВ-Варна 
е установено, че в обекта се извършва 
дървообработване на масивна дървесина. Инсталиран е 
котел с мощност 70 кw на работно гориво-дърва, койо в 
момента на проверката не работи. Изградена е 
централна аспирационна система, към която се 
отвеждат чрез локални ааспирации, образуваните от 
дейността стърготини, като същите се събират в 
полиетиленови торби. При проверката не е 
констатирано изгаряне на отпадъци и задимяване на 
обекта. Дадени са предписания с текущ срок за 
представяне на документи. 

68.  18.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в с. 
Константиново, обл. Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка 
екземплярът е намерен мъртъв, във връзка с което на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е оставен на мястото където е 
намерен.        

69.  18.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратен сигнал от МОСВ за задушлива 
миризма в Балчик в района на старите 
гробища. 

Община Добрич  Сигналът е препратен на община Добрич за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 
мерки и действия 

70.  18.08.2022 г. Зелен телефон В защитена зона Камчийски пясъци е 
поставен DJ-пулт и ограждения, откъдето се 
пуска много силна музика и се нарушава 
спокойствието на животинските видове и 
останалите посетители в района. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на терен не са установени нарушения на екологичното 
законодателство. 

71.  18.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо във връзка със изсипване на  
земни маси в недвижим имот с ПИ 
10135.4027.16,  гр. Варна. 

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



72.  18.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за неизвозен боклук в с. 
Осеново, община Аксаково. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на община Аксаково за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 
мерки и действия. 

73.  19.08.2022 г. Зелен телефон В кк Чайка гр. Варна до хотел Джой в посока 
Журналист, текат фекални води по уличната 
мрежа. Усеща се неприятна миризма и на 
затворени прозорци. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка от 
ксперт на РИОСВ-Варна, при която е установено, че 
екип на ВиК-Варна ООД извършва отпушване на 
канализационен колектор, който е запушен с текстилни 
неразградими материали, при което изтичането е 
преустановено. 

74.  22.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за паркирана кола на 
защитена зона Камчийски пясъци. 

Четвърто РУ към 
МВР Варна 

Сигналът е препратен на Четвърто РУ към МВР Варна. 
РИОСВ-Варна не е получила информация за  
предприетите действия. 

75.  22.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за кърпички в морето. Дирекция Морска 
администрация – 

Варна 

Сигналът е препратен на Дирекция Морска 
администрация – Варна за предприемане на действия по 
компетентност. С писмо Дирекция Морска 
администрация – Варна е уведомила РИОСВ-Варна за  
предприетите мерки и действия. 

76.  22.08.2022 г. Зелен телефон Замърсяване на въздуха между руското 
училище и общината 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 

77.  22.08.2022 г. Зелен телефон Изпускане на отпадъчни води от ресторант 
„Морски бриз“ в с. Крапец и се усеща 
неприятна миризма. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна не е 
установено изтичане на отпадъчни води в морето. 

78.  22.08.2022 г. Зелен телефон Усеща се миризма на нафта около 08:00 ч.  в 
„Цветен квартал“, ул. „Люляк“, 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 

79.  22.08.2022 г. Зелен телефон Множество паркирани автомобили на пясъка  
на плаж „Болата“, общ. Каварна. 

РУ Каварна Сигналът е препратен по компетентност на РУ Каварна. 
РИОСВ-Варна няма получена информация за 
предприетите действия. 



80.  22.08.2022 г. Зелен телефон Намерени около 10 мъртви щъркела до 
„Трескова чешма“ в с. Яребична , общ. 
Аксаково, и 1 ранено щъркелче. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. При извършената проверка са 
установени 9 бр. мъртви бели щъркела близо до мачтов 
трафопост, който не е обезопасен с птицебрани и един 
бедстващ щъркел. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 
мъртвите екземпляри са оставени на мястото където са 
намерени, а на „ЕРП-Север“ АД са дадени предписания 
да обезопаси мачтовия трафопост. На основание чл. 39, 
ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
бедстващите птици са настанени за лечение в ОП 
„ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

81.  22.08.2022 г. Зелен телефон Намерена ранена птица от вида Тръстиков 
блатар, която е предадена в спасителния 
център. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата не може да стои 
изправена. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

82.  22.08.2022 г. Зелен телефон Намерен ранен щъркел в района на 
„Аксаковска панорама“, посока с. Кичево. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата не може да пази 
равновесие. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

83.  22.08.2022 г. Зелен телефон Разлив на нафта и мазут във водата, в 
началото на вълнолома в гр. Каварна. 

РИОСВ-Варна 
Дирекция Морска 
администрация - 

Варна 

Сигналът е основателен. Извършена е проверка от 
експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че 
по повърхността на морската вода, в непосредствена 
близост до вълнолома се забелязват следи (петна) от 
нефтопродукти. Извършен е обход в района, при който 
е установено, че в близост не са разположени 
промишлени обекти, които могат да бъдат източник на 
замърсяването. Сигналът е препратен на Дирекция 
Морска администрация – Варна за предприемане на 
действия по компетентност. С писмо Дирекция Морска 
администрация – Варна е уведомила РИОСВ-Варна за  
предприетите мерки и действия. 

84.  22.08.2022 г. Зелен телефон Намерен ранен щъркел на ул. „Драва“, с. 
Стожер, обл. Добрич. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с травма на ляво 
крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

85.  22.08.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин в к.к. „Албена“, 
след свлачище на Мобидик. 

Община Балчик Сигналът е препратен по компетентност на Община 
Балчик за предприемане на действия по Разрешително 
812/19.11.2019г.  за ползване на изключенията от 
забраните, въведени със ЗБР. 



86.  22.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило на 
територията „Девня Цимент“ АД, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с травма на дясно 
крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. 

87.  22.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнал за течаща жълта вода от чешмите в с. 
Долен Близнак. 

БДЧР Сигналът е препратен на БДЧР за предприемане на 
действия по компетентност. С писмо БДЧР е уведомила 
РИОСВ-Варна за  предприетите мерки и действия. 

88.  23.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно констатирани 
множество инертни материали, които се 
избутват във Варненско езеро в село 
Константиново, м. Чеира, в имот с 
идентификатор  38354.2.6.  

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

Сигналът е основателен. Извършена е съвместна 
проверка с БДЧР, при която се установено укрепване 
(уплътняване, изравняване) с камъни, почва и скални 
късове. Дадено е предписание да се представят 
документи относно произхода на инертните материали 
със срок до 30 август. До момента няма постъпила в 
РИОСВ-Варна информация. 

89.  23.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо за намерен бедстващ бухал 
в гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е от вида Горска 
ушата сова. След извършен преглед от ветеринарен 
лекар в ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич е установено, че 
екземплярът е в добро състояние и на основание чл. 39, 
ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие е 
пусната на свобода в природата. 

90.  23.08.2022 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в с. Кладенци, 
общ. Тервел. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е с фрактура на ляво 
крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение в ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич. 

91.  24.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратено сигнално писмо и отговор на ОП 
Зоопарк  във връзка с гларус със счупено 
крило. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Видът не попада в 
Приложение №3 на ЗБР. 

92.  24.08.2022 г. Зелен телефон Изтичане на фекални води от жилищни  
кооперации над дом „Майка и дете“ в кв. 
Виница, гр. Варна.Носи се и неприятна 
миризма. 

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

93.  25.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупено крило в с. 
Ветрино. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е била в много тежко 
състояние и е умряла. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 
Закона за биологичното разнообразие екземплярът е 
оставен на мястото където е намерен. 

94.  25.08.2022 г.  Зелен телефон Силна остра миризма от Екарисажа в с. 
Казашко. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна е установено, че 
озонаторът е аварирал вследствие на токов удар. 



95.  25.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратен сигнал от МОСВ за замърсяване 
на водите на Черно море с битово-фекални 
води, алея Дамбата,  гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна, при 
която е установено, че следствие на възникнала авария 
на КПС-Балчик е допуснато преливане на непречистени 
отпадъчни води в морето. Взета е водна проба. Дадени 
са предписания на ВиК Добрич АД за осигуряване на 
работещи помпи в КПС Балчик.   

96.  25.08.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел в безпомощно състояние в 
с. Сенокос. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е без открити рани и  
фрактур, но отказва 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. 

97.  26.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Замърсяване от дейността на казан за 
изваряване на ракия в м-ст Чорчолейките. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка. 

98.  26.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо с видео как фирма за 
производство на олио от служебен микробус 
изхвърля туби с олио и чували в съдовете за 
смесени битови отпадъци 

РИОСВ-Варна 
Община Варна 

Изпратено е писмо до ОД на МВР, гр. Варна за 
изясняване на факти и обстоятелства. 

99.  29.08.2022 г. Зелен телефон Намерена ранена птица от вида гмуркач на 
плажа на с. Дуранкулак – от централен плаж 
в посока потъналия кораб. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е основателен. Птицата е била от вида 
Червеногуш гмуркач, в много тежко състояние и е 
умряла при транспортиране до спасителния център. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът е оставен на мястото където е 
умряла. 

100.  29.08.2022 г. Зелен телефон В района на окръжна болница в гр. Варна се 
носи тежка миризма на химикали и целият 
град е обгазен. 

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. 

101.  29.08.2022 г. Зелен телефон На юг от къмпинг Космос, посока с. Крапец 
са паркирани около 30 автомобила върху 
дюните и на плажната ивица. 

РИОСВ-Варна 
РУ Каварна 

Сигналът е неоснователен. Не са установени нарушения 
на екологичното законодателство. Сигналът е препратен 
на РУ Каварна за предприемане на действия по 
компетентност по реда на ЗУЧК. РИОСВ-Варна няма 
информация за предприетите действия. 



102.  29.08.2022 г. Зелен телефон Изтичане на фекални води в морето, в 
началото на крайбрежната алея в гр. Балчик, 
в близост до колелата и пазара. Водите 
изтичат от разклонение към шахта на 
велоалеята. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършена проверка на 
място от експерти на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна, при 
която е установено, че следствие на възникнала авария 
на КПС-Балчик е допуснато преливане на непречистени 
отпадъчни води в морето. Взета е водна проба. Дадени 
са предписания на ВиК Добрич АД за осигуряване на 
работещи помпи в КПС Балчик.   

103.  29.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнално писмо относно незаконно 
строителство и преустройство на вилна 
постройка в имот 10135.2573.131 в КК 
Чайка, гр. Варна. 

Община Варна 
РДНСК Варна 

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

104.  29.08.2022 г. Зелен телефон Забелязват се петна от мазут по 
повърхността на морската вода в КК 
Слънчев ден, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР 

Сигналът е неоснователен. При извършена съвместна 
проверка от експерти на РИОСВ-Варна, РЛ-Варна и 
БДЧР не е установено наличие на мазутни петна в 
морската вода в акваторията на кк Слънчев ден, гр. 
Варна. 

105.  29.08.2022 г. Зелен телефон Нерегламентирано отглеждане на прасета и 
коне в имот, находящ се срещу ул. Кокиче № 
17, в с. Старо Оряхово, община Долни 
Чифлик. Системно се изхвърлят отпадъци в 
имота и се усеща неприятна миризма, което 
е предпоставка за възникване на зарази. 

Община Долни 
Чифлик 

Сигналът е препратен на община Долни Чифлик за 
предприемане на действия по компетентност. С писмо 
общината е уведомила РИОСВ-Варна за  предприетите 
мерки и действия. 

106.  30.08.2022 г. Зелен телефон На плажа в гр. Бяла покрай скалите високо 
се спускат две тръби, по които има счупени 
участъци и изтичат води, съдържащи 
токсични вещества според 
сигналоподавателя. 

Община Бяла  
ВиК Варна ООД 

Сигналът е препратен на община Бяла и ВиК Варна 
ООД за предприемане на действия по компетентност.  

107.  30.08.2022 г. Зелен телефон В целия комплекс Св. Св. Константин и 
Елена, гр. Варна, изтичат води с неприятна 
миризма от камион, който събира 
отпадъците в комплекса. Водите се стичат по 
уличната мрежа. 

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. 

108.  30.08.2022 г. Зелен телефон Мъртъв делфин на Овчарски плаж до 
вторите стълбички, вдясно в гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е препратен по компетентност на Община 
Балчик за педприемане на действия по Разрешително 
812/19.11.2019г.  за ползване на изключенията от 
забраните, въведени със ЗБР. 



109.  30.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Жалба за замърсяване на околната среда 
чрез функциониране на стопански двор на с. 
Куманово, работещ без торище и 
пречиствателно съоръжение. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка. 

110.  30.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Препратен сигнал за замърсяване на два 
естествени водоизточника  в местност 
Чорчулийките и в квартал Рилски блокове  
гр. Добрич. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка. 

111.  30.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнал относно контрол на вноса на 
балирани отпадъци за изгаряне в Девня 
Цимент АД, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 
проверка с МОСВ, при която е установено, че няма 
несъответствие по вид и състав на декларираните 
отпадъци. 

112.  30.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнал зелен телефон относно изтичане на 
фекални води от кръговото на Почивка към 
плажната алея в гр. Варна. 

Община Варна 
ВиК Варна ООД 

Сигналът е препратен на община Варна и ВиК Варна 
ООД за предприемане на действия по компетентност. 

113.  31.08.2022 г. Сигнално писмо 
по електронна 
поща 

Сигнал зелен телефон относно в с. Ген 
Кантарджиево системно се горят сухи треви 
в дворовете. 

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

114.  31.08.2022 г. Зелен телефон Забелязани два мъртви таралежа в страни от 
пътя, пред отбивката за бивш пивоварен 
завод, гр. Варна, посока с. Тополи, общ. 
Варна. 

РИОСВ-Варна 
 

Сигналът е неоснователен. При извършената на място 
проверка не са установени мъртви или бедстващи 
екземпляри от вида Таралеж или от други защитени 
видове.  

                                                                                                               

          инж. Юлиана Златева 

Началник на отдел УООП  
дирекция КОС 

 
За Директор на РИОСВ 
Съгласно Заповед № 182/19.08.2022 г. 
на директора на РИОСВ-Варна 

             

 


