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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 АВГУСТ 2018 ГОДИНА 

№ 
по 
ред 

Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 
институция Предприети действия

1 01.08.2018 Зелен телефон 
Намерена бедстваща птица малък воден бик 
на нос Калиакра. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е умряла, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият екземпляр е 
оставен на мястото, където е намерен.  

2 01.08.2018 Зелен телефон 
Задушлива миризма от цех за бутилки на 
фирма „СМС Инвест“ ООД, с. Осеново, 
общ. Аксаково. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място е установено, че дружеството от три месеца не 
е развивало производствена дейност. 

3 02.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми ежедневно от завод на 
„Екоинвест“, с. Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

4 02.08.2018 Зелен телефон 
Намерено бедстващо, малко птиче 
/лястовица или бързолет/ на 
бул.“Сливница“ №36, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен екземплярът е от вида Бързолет. 
Птицата на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е 
настанена в ОП „Зоопарк–спасителен център“ Варна. 

5 03.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин в комплекс 
„Слънчев ден“, к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. След извършена проверка на 
място не е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. 

6 03.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин до хотел „Азалия“, 
комплекс „Слънчев ден“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. След извършена проверка на 
място не е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. 

7 04.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин между с. Кранево и 
к.к. „Албена“, след хотел „Гергана“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е умряла, на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият екземпляр е 
оставен на мястото, където е намерен. 



8 06.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми от свинекомплекс в с. 
Дъбовик, ощ. Генерал Тошево. 

РИОСВ-Варна 

По предходни сигнали са извършени множество 
проверки на свинекомплекса. При две от проверки са 
извършени и измервания с апаратура за бързо 
определяне на замърсители в атмосферния въздух, като 
не са регистрирани стойности над ПДК. Съгласно 
екологичното законодателство са предприети всички 
необходими действия за които сигналоподателя е 
информиран. В сигнала не са изложени нови факти и 
обстоятелства, поради което на основание чл.124 от 
АПК същият е оставен без разглеждане. 

9 07.08.2018 Зелен телефон 
Ранен щъркел близо до с. Приморци в 
посока гр. Балчик. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. След извършена проверка на 
място не е установен бедстващ екземпляр от вида Бял 
щъркел. 

10 07.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми от свинекомплекс в с. 
Дъбовик, ощ. Генерал Тошево. 

РИОСВ-Варна

По предходни сигнали са извършени множество 
проверки на свинекомплекса. При две от проверки са 
извършени и измервания с апаратура за бързо 
определяне на замърсители в атмосферния въздух, като 
не са регистрирани стойности над ПДК. Съгласно 
екологичното законодателство са предприети всички 
необходими действия за които сигналоподателя е 
информиран. В сигнала не са изложени нови факти и 
обстоятелства, поради което на основание чл.124 от 
АПК същият е оставен без разглеждане. 

11 07.08.2018 Зелен телефон 
Намерен таралеж в градинка до бл.7 в ж.к. 
„Владислав Варненчик“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Таралежът е в добро 
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т. 
1 от ЗБР е пуснат на свобода в подходящ за вида район. 

12 08.08.2018 Зелен телефон 
Силна, задушлива миризма на дизел в три 
поредни дни, сутрин в 04:30 ч. на ул. “Русе“, 
гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

13 08.08.2018 Зелен телефон 
На бул. „Сливница“, гр.Варна в района под 
пожарната е ежедневно силно запрашено.  

Община Варна Препратен по компетентност. 

14 08.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин с.Крапец, комплекс 
„Яница“, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна

Сигналът е основателен. По тялото на делфина не са 
открити следи от умишлено умъртвяване, на основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на 
мястото, където е намерен. 

15 08.08.2018 Зелен телефон 

От „ЗИВ“ ЕООД, гр.Балчик, изпускат 
течност в големи количества, която минава 
през частен имот, водата вероятно е 
замърсена. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
на място е установено, че водите са не са замърсени. На 
дружеството е дадено предписание за премахване на 
тръбата. 

16 09.08.2018 Зелен телефон 
Малко соколче, което не се храни в ж.к. 
„Младост“, гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен екземплярът е от вида Бързолет. 
Птицата е в добро физиологично състояние и на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на свобода 
в подходящ за вида район. 



17 09.08.2018 Зелен телефон 
На Северния плаж в к.к. „Шкорпиловци“, 
общ. Долни чифлик има палаткуващи 
туристи, които замърсяват района. 

Община Долен 
чифлик 

Препратен по компетентност. 

18 09.08.2018 Зелен телефон 
От два дни в с. Тополи, общ. Варна се усеща 
тежка неприятна миризма, която се засилва 
вечер и през ноща.  

Община Варна Препратен по компетентност. 

19 09.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин на „Паша 
дере“ след  „Черноморец“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. След извършена проверка на 
място не е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. 

20 09.08.2018 Зелен телефон 
Силна задушлива миризма в с.Езерово, общ. 
Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

21 10.08.2018 Зелен телефон 
В кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 37 има 
течащи води от мръсния канал на улицата, 
които се стичат в мазите на жилищна сграда. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

22 10.08.2018 Зелен телефон 
Силна, неприятна миризма на отпадъци в с. 
Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

23 11.08.2018 Зелен телефон 
Силна, неприятна миризма в с. Езерово, 
общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

24 12.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин на къмпинг 
„Крапец“, общ. Шабла. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. По тялото на делфина не са 
открити следи от умишлено умъртвяване, на основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият екземпляр е оставен на 
мястото, където е намерен. 

25 12.08.2018 Зелен телефон 
Силна, неприятна миризма в с. Езерово, 
общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

26 13.08.2018 Зелен телефон 
Миризми на боклук от завод на „Екоинвест“, 
с. Езерово. 

РИОСВ-Варна
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

27 14.08.2018 Зелен телефон 
Силни миризми, вечер в гр. Белослав, 
ул.“Дръзки“ № 9. 

Община 
Белослав

Препратен по компетентност. 

28 14.08.2018 Зелен телефон 
Пострадали щъркели по пътя към с. 
Червенци, общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. До електрически стълбове на 
ЕРП Север, са намерени общо 6 бр. мъртви екземпляри 
от вида Бял щъркел, на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 
ЗБР мъртвите екземпляри са оставени на мястото, 
където са намерени. Дадено е предписание на ЕРП 
Север, за поставяне на птицебрани по електрическите 
стълбове. 

29 14.08.2018 Зелен телефон 
Намерена малка костенурка на пътя в посока 
от Варна към к.к.“Златни пясъци“ 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Костенурката е в добро 
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т. 
1 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ за вида район. 



30 14.08.2018 Зелен телефон 
Задушливи миризми от завод за олио в гр. 
Провадия, Южната част на промишлена 
зона. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Източник на миризмите е 
ПСОВ Провадия. Взети са водни проби. След 
получаване на резултатите, срещу стопанисващото 
дружество ще бъдат предприети мерки по чл.69 от 
ЗООС. 

31 15.08.2018 Зелен телефон 
Пострадал щъркел в с. Блъсково, общ. 
Провадия. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Щъркелът е в добро 
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т. 
1 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

32 15.08.2018 Зелен телефон 
Отпадни води се стичат в частен двор в с. 
Славеево, общ. Добрич. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. Резултатите от взетата водна 
проба са в норми. Установено е изтичане на води, но 
същите не са отпадъчни. 

33 15.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми в с. Езерово, общ. 
Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

34 16.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми в с. Езерово, общ. 
Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

35 16.08.2018 Зелен телефон 
Запрашаване в с. Езерово, общ. Белослав от 
„МТГ Делфин“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

36 16.08.2018 Зелен телефон 
Намерено малко щъркелче в безпомощно 
състояние, гр. Провадия, ул.“Васил 
Коларов“ бл.27. 

РИОСВ-Варна Сигналът е неоснователен. Щъркелът е излетял. 

37 16.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин в 
к.к.“Шкорпиловци“, след база на ИУ-Варна. 

Община Долни 
чифлик 

Сигналът е препратен по компетентност на Община 
Долни чифлик във връзка с издадено Разрешително по 
Наредба №8 за предприемане на действия по 
премахване на мъртвия екземпляр. 

38 17.08.2018 Зелен телефон 
Намерено малко кукувиче в с. Приморци, 
общ.Добричка. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39, 
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „ЦЗПЖ“ Добрич. 

39 17.08.2018 Зелен телефон 
В кв. “Максуда“, гр. Варна на моста на 
топлата вода се стичат по пътя отпадъчни 
води. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

40 18.08.2018 Зелен телефон 
Нападение на червеи по дърветата и 
огромни паяжини, зад сцена “Раковина“ в 
Морска градина на гр.Варна. 

ОДБХ-Варна и 
Община Варна 

Сигналът е препратен по компетентност. 

41 18.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми от „Екоинвест“ в с. 
Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

42 18.08.2018 Зелен телефон 
Намерен щъркел в безпомощно състояние на 
бул. „Ал. Стамболийски“,  гр. Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39, 
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк–спасителен 
център“ Варна. 

43 18.08.2018 Зелен телефон 
Замърсяване на водата на Централен плаж в 
гр.Каварна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
не е установено замърсяване. 



44 19.08.2018 Зелен телефон 
Намерени 10 мъртви щъркела, с. Добротич, 
общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. До електрически стълбове на 
ЕРП Север, са намерени общо 21 бр. мъртви екземпляри 
от вида Бял щъркел, на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 
ЗБР мъртвите екземпляри са оставени на мястото, 
където са намерени. Дадено е предписание на ЕРП 
Север, за поставяне на птицебрани по електрическите 
стълбове на две ел. трасета. 

45 19.08.2018 Зелен телефон 
Мъртъв делфин във водата срещу хотел 
„Кристал“, к.к. „Камчия‘. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. След извършена проверка на 
място не е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. 

46 19.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми от свинекомплекс в с. 
Дъбовик, общ. Генерал Тошево. 

РИОСВ-Варна 

По предходни сигнали са извършени множество 
проверки на свинекомплекса. При две от проверки са 
извършени и измервания с апаратура за бързо 
определяне на замърсители в атмосферния въздух, като 
не са регистрирани стойности над ПДК. Съгласно 
екологичното законодателство са предприети всички 
необходими действия за които сигналоподателя е 
информиран. В сигнала не са изложени нови факти и 
обстоятелства, поради което на основание чл.124 от 
АПК същият е оставен без разглеждане. 

47 19.08.2018 Зелен телефон 
Остра, задушлива миризма на 500 м преди 
гр. Провадия от към с. Житница. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Източник на миризмите е 
ПСОВ Провадия. Взети са водни проби. След 
получаване на резултатите, срещу стопанисващото 
дружество ще бъдат предприети мерки по чл.69 от 
ЗООС. 

48 20.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми в с. Езерово, общ. 
Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

49 20.08.2018 Зелен телефон 
Намерено малко птиче в безпомощно 
състояние в кв.“Владислав Варненчик“, 
гр.Варна. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен екземплярът е от вида Малък 
воден бик. Птицата на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 
е настанена в ОП „Зоопарк–спасителен център“ Варна. 

50 20.08.2018 Зелен телефон 
Намерен сокол със счупено крило в м-ст 
„Чаирите‘, с. Средно село, общ. Ветрино. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен, птицата е от вида Обикновен 
мешелов. Птицата е в добро физиологично състояние и 
на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на 
свобода в подходящ за вида район. 

51 20.08.2018 Зелен телефон 
Намерен щъркел в безпомощно състояние, 
с.Безмер, общ. Тервел. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Екземплярът е умрял. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият екземпляр е 
оставен на мястото, където е намерен. 

52 20.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми в с. Езерово, общ. 
Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

53 21.08.2018 Зелен телефон 
Намерен пострадал щъркел, с. Червенци, 
общ. Вълчи дол. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39, 
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „ЦЗПЖ“ Добрич. 



54 23.08.2018 Зелен телефон 
Намерен пострадал щъркел, с. Ботево, общ. 
Аксаково. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е в добро 
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т. 
1 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

55 23.08.2018 Зелен телефон 
Намерени мъртви делфини на плаж 
„Шкорпиловци“ и в посока към к.к. 
„Камчия“ по плажната ивица. 

РИОСВ-Варна 

Извършена е съвместна проверка с ИАРА-Варна. 
Намерен е един мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. Във връзка Разрешително по Наредба №8 
е уведомена Община Долни чифлик за предприемане на 
действия по премахване на мъртвия екземпляр. 

56 23.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин на плажа на „Паша 
дере“, м-ст „Лиман“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. След извършена проверка на 
място не е установен мъртъв екземпляр от разред 
Китоподобни. 

57 23.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми от завод за преработка 
на отпадъци в с. Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

58 24.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин пред ресторант 
„The Bay“, к.к.  „Св. Св. Константин и 
Елена“. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен.. Намерен е един мъртъв 
екземпляр от разред Китоподобни. Във връзка 
Разрешително по Наредба №8 е уведомена Община 
Варна, за предприемане на действия по премахване на 
мъртвия екземпляр. 

59 24.08.2018 Зелен телефон 
Намерен щъркел в безпомощно състояние, с. 
Кладенци, общ. Тервел. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е в добро 
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т. 
1 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

60 24.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми в с. Езерово, общ. 
Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

61 25.08.2018 Зелен телефон 
Изтичане на фекални води на екопътека над 
полицията в к.к. „Златни пясъци“. 

РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. При извършената проверка са 
установени следи от преливане на шахта. На „В и К Зл. 
Пясъци“ ООД е дадено предписание за недопускане на 
преливане от канализационния колектор. 

62 26.08.2018 Зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин пред ресторант 
„The Bay“, к.к.  „Св. Св. Константин и 
Елена“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Мъртвият екземпляр е същия 
от дата 24.08.2018г. 

63 26.08.2018 Зелен телефон 
Замърсяване на водата на плаж 
„Кабакум“ след хотел „Ной“ в посока 
„Журналист“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неосноветелен. При извършената проверка 
не е установено наличие на замърсяване. 

64 27.08.2018 Зелен телефон 
Намерен бедстващ щъркел в гр. Провадия, 
ул. “Дунав“ № 70. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата е в добро 
физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т. 
1 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ за вида район. 

65 27.08.2018 Зелен телефон 
В защитена местност „Шабленско езеро“, 
трима мотористи преминават по дюните на 
плажа.  

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. По време на проверката не е 
установено движение на МПС в границите на защитена 
местност „Шабленско езеро“. 

66 27.08.2018 Зелен телефон 
Неприятни миризми в с. Езерово, общ. 
Белослав от свинекомпплекс и от завод на 
„Екоинвест“. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 



67 28.08.2018 Зелен телефон Неприятни миризми от Екарисаж-Варна. РИОСВ-Варна 

Сигналът е неоснователен. При извършената проверка 
не е установено разпространение на миризми, извън 
границите на обекта и работа с изключени 
обезмирисителни инсталации. 

68 31.08.2018 Зелен телефон 
Намерен щъркел в безпомощно състояние, с. 
Падина, общ. Девня. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. Птицата на основание чл. 39, 
ал. 2, т. 2 от ЗБР е настанена в ОП „Зоопарк–спасителен 
център“ Варна. 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА 

1 09.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Нерегламентирано Влизане В Резерват 
Лонгоза На Лодка Срегистрационен Номер  
ВН 7278. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на 
място не е установено нерегламентирано навлизане в 
резерват Камчия и защитена местност Лонгоза.  

2 10.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Замърсяване на въздуха от „ЕКОИНВЕСТ 
АСЕТС“ в с. Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е основателен. На дружеството допуснало 
разпространението на миризми е съставен АУАН. 

3 13.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Къмпингуване и замърсяване на дюни по 
Северното Черноморие. 

Община 
Шабла 

Сигналът е препратен по компетентност. 

4 14.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 
Неприятни миризми в гр.Провадия. РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Източник на миризмите е 
ПСОВ Провадия. Взети са водни проби. След 
получаване на резултатите, срещу стопанисващото 
дружество ще бъдат предприети мерки по чл.69 от 
ЗООС. 

5 14.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Замърсяване на въздуха от преминаващи 
превозни средства на ул. “Георги 
Кирков“ №13, гр. Добрич.  

Община 
Добрич 

Препратен по компетентност. 

6 20.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 
Неприятни миризми в гр.Провадия. РИОСВ-Варна 

Сигналът е основателен. Източник на миризмите е 
ПСОВ Провадия. Взети са водни проби. След 
получаване на резултатите, срещу стопанисващото 
дружество ще бъдат предприети мерки по чл.69 от 
ЗООС. 

7 20.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Силен шум от пристанищна дейност и 
ремонти в кв. „Аспарухово“, гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

8 21.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Нерегламентирани сметища със строителни 
отпадъци, гуми и други в края на пясъчната 
ивица в кв. „Аспарухово“, гр. Варна. 

Община Варна Препратен по компетентност. 

9 21.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Неконтролируемо изливане на отпадъчни 
води на територията на  плаж „Бяла-
централен  3“, общ. Бяла. 

РИОСВ-Варна 
БДЧР-Варна 
Община Бяла 

Сигналът е неоснователен. При извършената съвместна 
проверка на РИОСВ-Варна, БДЧР-Варна и Община Бяла 
не е установено изтичане на води. 



10 21.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Унищожаване на тревни площи в парк-
музей „Аладжа манастир“ в Природен парк 
„Златни пясъци“. 

ОДБХ-Варна и 
ДПП „Златни 

Пясъци 
Сигналът е препратен по компетентност. 

11 21.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Неприятни миризми от свинекомплекс в с. 
Езерово, общ. Белослав. 

РИОСВ-Варна 
Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на 
свинекомплексите не е установено разпространение на 
миризми от тях. 

12 23.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Вредители по растенията унищожават 
растителността в р-н Приморски парк, гр. 
Варна. 

ОДБХ-Варна и 
Община Варна 

Сигналът е препратен по компетентност. 

13 27.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Изливане на отпадъчни води по улица в 
район Приморски, СО Ваялар, гр. Варна. 

РИОСВ-Варна Предстояща проверка. 

14 28.08.2018
Сигнално писмо 
по електронна 

поща 

Изтичане на води с неизяснен произход от 
съседен имот в района на Стопанство 
„Евксиноград“. 

РИОСВ-Варна Предстояща проверка. 
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