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Министерство на околната среда и водите              
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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

№ по 

ред 
Дата 

 

 

Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция Предприети действия 

1.  01.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнално писмо относно некоректно 

изискана допълнителна информация по 

преписка входирана в РИОСВ-Варна и 

неспазване на законоустановените срокове 

за издаване на краен административен акт. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен и същият не съответства на 

изискванията на Административнопроцесуалния 

кодекс.  

2.  02.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Образувано нерегламентирано сметище на 

ул. „Хъшове“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че 

на ул. „Хъшове“ е налично замърсяване със смесени 

битови отпадъци на площ около 300 кв.м, предвид което 

е дадено предписание на Oбщина Варна за почистване 

на установеното замърсяване. РИОСВ-Варна е 

уведомена писмено от общината, че замърсяването е 

почистено. 

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


3.  02.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Излъчване на шум и миризми от цех за 

производство на ароматизатори с адрес гр. 

Варна, бул. Вл. Варненчик № 256, 

собственост на „Балев  

Корпорейшън“ ЕООД. 

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

при която се установи, че източници на емисии в 

атмосферния въздух са смукателни аспирации и 

вентилация с касетъчен филтър. Същите не попадат в 

обхвата на Наредба № 1 и не подлежат на контрол от 

страна на РИОСВ-Варна. Не се установи 

разпространение на неприятни миризми при обхода на 

площадата и извън нея. Основни източници на шум, 

излъчван в околната среда са транспортните средства, 

обслужващи обекта и локални вентилации към цеха. 

Дадено е предписание за извършване на СПИ на шум, 

излъчван в околната среда, с текущ срок на изпълнение. 

4.  02.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

На пристанище Варна-Запад се внасят 

балирани отпадъци, чийто състав не 

отговаря на придружаващата ги 

документация. 

РИОСВ-Варна Синалът е неоснователен. Извършени са 2 проверки на 

място и по документи от експерти на РИОСВ-Варна, 

съвестно с предствители на Гранична полиция, Агенция 

„Митници“ и МОСВ, при която е установено, че в 

конкретния случай са изпълнени изискванията на 

Закона за управление на отпадъците и Регламент 

1013/2006 относно превози на отпадъци. 

5.  02.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване с битови и строителни 

отпадъци в непосредствена близост до 

гробищния прак в с. Константиново. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. С писмо 

общината е уведомила РИОСВ-Варна, че районът е 

почистен. 

6.  05.09.2022 г. Зелен телефон Джип „Субаро“ се движи по дюните в 

защитена зона „Камчийски пясъци“. 

IV РПУ Варна Сигналът е препратен на IV РПУ Варна за 

предприемане на действия по компетентност 

7.  05.09.2022 г. Зелен телефон Изтичане на фекални води над спирка 

„Журналист“, гр. Варна. 

Община Варна 

ВиК - Варна ООД 

Извършена проверка, касае се за канализация в частен 

имот. Сигналът е препратен на Община Варна и ВиК - 

Варна ООД за предприемане на действия по 

компетентност.  

8.  07.09.2022 г. Зелен телефон Намерено птиче от вида Коприварче със 

счупено крило в кв. виница, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Екземплярът е от вида Брезов 

певец с тежка фрактура на едното крило. Птицата е 

умряла при транспортиране да спасителен център. 

9.  07.09.2022 г. Зелен телефон Един мъртъв и два бедстващи корморана, 

заплетени в рибарски мрежи, северно от с. 

Камен  бряг, общ. Каварна. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. При извършената проверка на 

място са установени три мъртви екземпляра от вида 

Качулат корморан, заплетени в рибарска мрежа.  

Рибарската мрежа е премахната. 



10. 1 07.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силна миризма на птичи фекалии в целия 

град Добич, вероятно от торене на нива. 

Община Добрич Сигналът е препратен на Община Добрич за 

предприемане на действия по компетентност.  

11.  07.09.2022 г Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Усеща се миризма на фекалии, жълта и 

пенеста вода в дерето зад ДГ „Делфинче“ и 

общински парк „Възраждане“, ж.к. 

„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 е уведомила РИОСВ-Варна за  

предприетите мерки и действия. 

12.  07.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силно запрашаване и голямо количество 

пръст и кал по улиците „Ясен“ и „Горна 

студена“ в кв. „Аспарухово“, гр. Варна, от 

ежедневно преминаващи камиони, които 

засипват близкото дере. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. Извършена e проверка от 

експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че 

по ската на дерето е налично замърсяване със 

строителни и битови отпадъци. В момента на 

проверката не се констатира запрашаване, както и 

извършване на други дейности, вследствие на които да 

се замърсява атмосферния въздух.  

13.  07.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване и неприятна миризма от 

преливаща септична яма  в местност 

„Манастирски рид“ , гр. Варна. 

Община Варна 

 

Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност.  

14.  07.09.2022 г. Зелен телефон Намерен един щъркел в безпомощно 

състояние и един мъртъв екземпляр до ел. 

стълб в с. Прилеп, общ. Добричка.  

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен един мъртъв и един бедстващ екземпляр от 

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

мъртвата птица е оставена на мястото където е 

намерена, а на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от същия 

закон бедстващия щъркел е настанен за лечение в ОП 

„ЦЗПЖ-гр. Добрич“. 

15.  08.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Силна миризма на фекалии в ж.к. 

„Добротица“, гр. Добрич. 

Община Добрич Сигналът е препратен на Община Добрич за 

предприемане на действия по компетентност.  

16.  09.09.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на камъните пред 

двореца в гр. Балчик, до заведение „Солт енд 

пепър“. 

РИОСВ-Варна 

Община Балчик 

Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Балчик за предприемане на действия по Разрешително 

за ползване на изключенията от забраните, въведени със 

ЗБР. От Община Балчик е предоставена информация, че 

сигналът е основателен и са предприети действия по 

премахване и обезвреждане на мъртвия делфин. 

17.  09.09.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел в безпомощно състояние до 

къмпинг „Добруджа“, Централен плаж- гр. 

Шабла. 

РИОСВ-Варна 

 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място от служител на РИОСВ-Варна, не е установен 

бедстващ или мъртъв екземпляр от вида Бял щъркел.  



18.  12.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Множество нередности при 

функционирането на казан за изваряване на 

ракия в с. Доброглед, общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна Предстои извършване на проверка. 

19.  12.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Неизправен контейнер за битови отпадъци 

на ул. „Феликс Каниц“, срещу № 32. 

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. С писмо 

общината е уведомила РИОСВ-Варна, че е извършена 

проверка, при която е установено, че контейнерът за 

битови отпадъци е технически изправен. 

20.  12.09.2022 г. Зелен телефон Наблюдава се жълто-зелен пушек от един от 

комините на „Агрополихим“ АД, гр. Девня. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Във връзка с получения 

сигнал от дружеството е изискана извънредна справка 

от автоматичните системи за собствени непрекъснати 

измервания. Видно от нея няма превишение на нормите 

за допустими емисии на вредни вещества от 

изпускащите устройства на „Агрополихим“ АД. На 

територията на производствената площадка не са 

възниквали аварийни ситуации, нито нарушения в 

нормалния технологичен режим на производство. В 

пункт „Изворите“, гр. Девня концентрациите на вредни 

вещества са значително под средночасовата норма за 

опазване на човешкото здраве и няма регистрирано 

превишаване на прага за информиране на населението. 
21.  12.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Извършване на незаконни строителни 

дейности в ПИ 10135.2623.66 местност 

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

Община Варна Сигналът е препратен на Община Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

22.  12.09.2022 г. Зелен телефон В с. Стожер, общ. Добричка, се усеща 

задушлива миризма на птичи тор. 

Община Добричка 

ОДБХ-Добрич 

Сигналът е препратен на Община Добричка и ОДБХ-

Добрич за предприемане на действия по компетентност. 

С писмо ОДБХ е уведомила РИОСВ-Варна за  

предприетите мерки и действия.   

23.  13.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване с битови отпадъци и други 

нередности в общите части  в жилищен блок 

в кв. „Чайка“, гр. Варна, от живущ в блока. 

Община Варна и 

РЗИ-Варна 

Сигналът е препратен на Община Варна и РЗИ-Варна за 

предприемане на действия по компетентност. 

24.  13.09.2022 г. Зелен телефон Образувано нерегламентирано сметище на 

входа на гробищния парк в с. 

Константиново, от 4 контейнера с битови 

отпадъци. 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, че районът е 

почистен. 



25.  13.09.2022 г. Зелен телефон Намерен Розов пеликан със счупен крак в с. 

Езерово, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Розов пеликан с 

фрактура на десен крак. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ – 

гр. Варна“. 

26.  14.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Сигнал за неизпълнение на задълженията на 

някои търговци и търговски обекти,  

генериращи от дейността си биоотпадъци, 

както и на фирми притежаващи 

разрешителни по събиране и транспортиране 

на отпадъци. Установени нелицензирани 

площадки за изкупуване на черни и цветни 

метали. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 

от страна на РИОСВ-Варна. 

27.  14.09.2022 г. Зелен телефон Намерен зашеметен пеликан, който не може 

да лети в с. Веселин, общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Розов пеликан 

без открити рани или фрактури, но не може да лети. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 ЗБР птицата е настанена за 

лечение в ОП „Зоопарк-СЦ – гр. Варна“. 

28.  16.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Защитен вид костенурка се отглежда в 

частен имот в гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка е 

установено, че лицето публикувало клиповете в 

интернет ги е заснело при посещение на роднини. По 

данни на същото лице, сухоземната костенурка от 

години обитава района и многократно е забелязвана в 

двора, в който са направени клиповете и в съседните 

имоти. Поземления имот не е ограден с плътна ограда и 

костенурката може да го напуска по всяко време.  

По време на проверката клипове бяха премахнати. 

 

29.  16.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Наличие на фекални води и неприятна 

миризма в дере, преминаващо през кв. 

„Възраждане-1“, гр. Варна, до комплекс 

„Сезони“. 

Община Варна и 

ВиК-Варна ООД 

Сигналът е препратен на Община Варна и ВиК-Варна 

ООД за предприемане на действия по компетентност. С 

писмо ВиК-Варна ООД е уведомила РИОСВ-Варна за 

предприетите действия. 



30.  19.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Остра миризма на изгоряло в района 

Окръжна болница, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 

експерти на РИОСВ–Варна в цитирания район, при 

която не се установи наличие на миризма, описана в 

сигнала, както и дейности и източници на замърсяване 

на атмосферния въздух. По резултатите от АИС 

„Чайка“ и „Ангел Кънчев“, гр. Варна няма 

констатирани превишения на пределно допустимите 

концентрации на газови емисии във въздуха. 

 

31.  19.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Жалба относно неправилно разположение на 

контейнери за битови отпадъци на ул. 

„А.С.Пушкин“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 

от страна на РИОСВ-Варна. 

32.  19.09.2022 г. Зелен телефон Усеща се миризма на изгоряло в районите на 

кв. „Трошево“, сп. „Лятно кино Тракия“ и 

Център, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 

експерти на РИОСВ–Варна в цитираните райони, при 

която не се установи наличие на миризма, описана в 

сигналите, както и дейности и източници на 

замърсяване на атмосферния въздух. По резултатите от 

АИС „Чайка“ и „Ангел Кънчев“, гр. Варна няма 

констатирани превишения на пределно допустимите 

концентрации на газови емисии във въздуха. 

Сигналоподателите са уведомени по телефон. 

33.  19.09.2022 г. Зелен телефон Намерен бедстващ орел в с. Крапец, общ. 

Шабла, преди хотел  „Яница“. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Морски орел без 

фрактури и открити рани, но не може да лети. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 ЗБР, птицата е настанена за 

лечение в ОП „ЦЗПЖ – гр. Добрич“. 

34.  19.09.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в двор на 

кооперация в ж.к. „Бриз“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 

на място от експерти на РИОСВ-Варна, не е установен 

бедстващ екземпляр от вида Бял щъркел или от друг 

защитен вид. 



35.  19.09.2022 г. Зелен телефон Голямо количество мокри кърпички на 

плажната ивица и във водата на Южен плаж- 

гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. Извършена е проверка 

съвместно с БДЧР и Регионална лаборатория – Варна. 

При огледа е констатирано замърсяване на морските 

води и пясъчната ивица с мокри кърпички, пластмасови 

отпадъци, предпазни маски, превръзки, паднали съчки и 

листа от дървета. Замърсяването е допуснато от заустен 

дъждовен канализационен колектор в Черно море в 

района на „Южен плаж“, в който в резултат на обилните 

валежи  на 17.09.2022 г. е имало преливане на смесени 

води (битови и дъждовни), с което е постъпило и 

голямо количество мокри кърпички в морето. 

На Община Варна, като собственик на дъждовния 

колектор и на „Водоснабдяване и канализация Варна” 

ООД, стопанисващ битовия колектор, е дадено 

предписание за почистване на допуснатото 

замърсяване. Предписанието е изпълнено.  

36.  20.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсяване на атмосферния въздух с прах и 

излъчване на шум от дейността на 

Пристанище „ТЕЦ Езерово“. 

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

при която не се установи запрашаване въздуха, 

вследствие на извършваните в момента на проверката 

товаро-разтоварни дейности и строително-монтажни 

дейности. Разработени са технологични карти, съгласно 

изискванията на чл. 34 от Наредба № 9 за изискванията 

за експлоатационна годност на пристанищата и 

специализираните пристанищни обекти (ДВ, бр. 

96/2013 г. с изм. и доп.) и съгласувани по реда на чл. 37,     

ал. 1 от същата наредба. Основни източници на шум, 

излъчван в околната среда от дейността на 

пристанището са: портални кранове, ричстакер, хели 

вилков повдигач, товаро-разтоварни дейности, 

експедиция на товари и вътрешно-площадков 

транспорт.  Дружеството има извършени и представени 

в РИОСВ-Варна собствени периодични измервания на 

нивата на шум, излъчван в околната среда от дейността 

си, като граничните стойности на нивата на шум не се 

превишават. 

37.  20.09.2022 г. Зелен телефон Изхвърлени строителни отпадъци и стари 

мебели по пътя за с. Долище, общ. Аксаково. 

Община Аксаково Сигналът е препратен на Община Аксаково за 

предприемане на действия по компетентност. 



38.  21.09.2022 г. Зелен телефон Системно изхвърляне на отпадъци по 

уличната мрежа в Северна промишлена 

зона- гр. Провадия от заведение за бързо 

хранене и автомивка зад магазин „Лидл“. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 

от страна на РИОСВ-Варна. 

39.  23.09.2022 г. Зелен телефон Намерен щъркел със счупен крак в с. Юнец, 

общ. Долни чифлик. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Бял щъркел с 

травма на крака в областта на петата. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП 

„Зоопарк-СЦ – гр. Варна“. 

40.  23.09.2022 г. Сигнално писмо Усеща се силна миризва на пушек в ранните 

часове на деня в района на Автогара- Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 

експерти на РИОСВ–Варна в цитирания район, при 

която не се установи наличие на миризма, описана в 

сигнала, както и дейности и източници на замърсяване 

на атмосферния въздух. По резултатите от АИС 

„Чайка“ и „Ангел Кънчев“, гр. Варна няма 

констатирани превишения на пределно допустимите 

концентрации на газови емисии във въздуха. 

41.  26.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Нерегламентирано изхвърляне на 

животински фекалии в землището на с. 

Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, от 

собственик на ферма за отглеждане на кози. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 

от страна на РИОСВ-Варна. 

42.  26.09.2022 г. Зелен телефон Намерен бедстващ сокол в к.к. „Златни 

пясъци“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Сокол орко без 

травми, но птицата е дезориентирана. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП 

„Зоопарк-СЦ – гр. Варна“. 

43.  26.09.2022 г. Зелен телефон Забелязан лебед на „Аспарухов мост“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Ням лебед без 

травми, но птицата е дезориентирана. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 ЗБР птицата е настанена за лечение в ОП 

„Зоопарк-СЦ – гр. Варна“. 



44.  26.09.2022 г. Зелен телефон Усеща се миризма на хлор на ул. „Иван 

Вазов“, гр. Варна, зад Бюрото по труда. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка от 

експерти на РИОСВ–Варна в цитирания район, при 

която не се установи наличие на миризма, описана в 

сигнала, както и дейности и източници на замърсяване 

на атмосферния въздух. По резултатите от АИС 

„Чайка“ и „Ангел Кънчев“, гр. Варна няма 

констатирани превишения на пределно допустимите 

концентрации на газови емисии във въздуха. 

Сигналоподателят е уведомен по телефон. 

45.  28.09.2022 г. Зелен телефон Намерена зашеметена Горска улулица в 

местност „Черешова градина“, общ. Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Горска улулица 

без травми, но птицата е зашеметена. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за лечение в 

ОП „Зоопарк-СЦ – гр. Варна“. 

46.  28.09.2022 г. Зелен телефон Забелязано петно от мазут с големи размери 

в морската вода, местност „Прибой“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Извършена е съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ-

Варна, при която не е установено петно от мазут в 

морската вода, местност „Прибой“, гр. Варна. 

47.  28.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Неправомерно изхвърлени чували с 

отпадъци в  местност „Герково“, между общ. 

Белослав и общ. Аврен. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 

от страна на РИОСВ-Варна. 

48.  28.09.2022 г. Зелен телефон Намерен бедстващ щъркел в района на 

Средно село, общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Горска улулица 

без травми, но птицата е зашеметена. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е настанена за лечение в 

ОП „Зоопарк-СЦ – гр. Варна“. 

49.  29.09.2022 г. Зелен телефон Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци с 

камион след „Аспарухов мост“, посока с. 

Константиново. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 

от страна на РИОСВ-Варна. 

50.  29.09.2022 г. Зелен телефон Намерена костенурка със счупена коруба на 

пътя в с. Генерал Киселово. 

РИОСВ-Варна Сигналът е основателен. При извършената проверка е 

установен бедстващ екземпляр от вида Шипобедрена 

костенурка с премазана коруба в изключително тежко 

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

костенурката е оставена на мястото където е намерена. 

51.  29.09.2022 г. Сигнално писмо 

по електронна 

поща 

Замърсени с отпадъци залени площи в кв. 

„В. Левски“, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Предстои предприемане на действия по компетентност 

от страна на РИОСВ-Варна. 



52.  29.09.2022 г. Зелен телефон Намерен мъртъв делфин на плажната ивица 

в к.к. „Златни пясъци“, между хотели 

‚Грифит Енканто“ и „Сентидо Мареа“, гр. 

Варна. 

РИОСВ-Варна 

Община Варна 

Сигналът е препратен по компетентност на Община 

Варна за предприемане на действия по Разрешително за 

ползване на изключенията от забраните, въведени със 

ЗБР. От Община Варна е предоставена информация, че 

сигналът е основателен и са предприети действия по 

премахване и обезвреждане на мъртвия делфин. 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР:  

            ЕРДЖАН СЕБАЙТИН 

    

 

 

 

 


