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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ – ГР. ВАРНА 
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА  

 
№ 
по  
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

 
 

286 01.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерена птица-бебе от вида 
“ибис” на кръстовището на бул. 
“Мария Луиза” в гр. Варна. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт С. 
Кръстева и 
мл.експерт А. Бакалов 

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида “бекас”. На основание чл. 39, 
ал.2, т.2 от ЗБР, екземплярът е настанен за лечение в ОП 
“Зоокът-Спасителен център” Варна. 

287 01.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Забелязан сгушен и омърлушен 
щъркел на разклона от Старо 
Оряхово, пътя за Долни Чифлик, в 
с. Детелина на стълб, на който има 
гнездо. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт А. 
Бакалов 

Сигналът е основателен.  
Направен е оглед на място, констатиран е екземпляр от вида бял 
щъркел в щъркелово гнездо върху ел. стълб. Птицата е в добър 
жизнен статус. Същият екземпляр е наблюдаван от експерти на 
инспекцията през последните няколко дни да лети  и да се храни. 

288 02.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерена граблива птица – 
мишелов или сокол в гр. Провадия 
на ул. “Ал. Стамболийски”. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт А. 
Бакалов 

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от разред соколоподобни и е с фрактура 
на лявото крило. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР, 
екземплярът е настанен в ОП “Зоокът-Спасителен център” 
Варна. 
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289 05.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В защитена местност “Ятата” край 
гр. Белослав са забелязани рибари- 
бракониери. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗПТ”- 
гл .експерт “БР”- 
М. Иванова   

Сигналът е неоснователен. 
Обходена е територията, попадаща в ЗЗ “Ятата”, землището на 
гр. Белослав, община Белослав, при което не са констатирани 
рибари, както и мрежести уреди във вътрешните водоеми на 
защитената зона. Не са констатирани нарушения по режими, 
определени в Заповед № РД-81/12.02.2008 на министъра на 
ОСВ. 

290 06.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Изхвърляне на отпадъци от 
разкомплектовани МПС на ул. 
“Добруджа”, до завод “Фурин” в 
с. Игнатиево. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– ст. експерт “КТПО” 
Д. Илиева и ст. 
експерт 
”ИСТБСО” Пл. 
Семерджиев 

В непосредствена близост до зърнобаза “Фурин” по цялото 
протежение са изхвърлени смесени битови и строителни 
отпадъци. 
Сигналът е препратен към община Аксаково за предприемане на 
действия по компетентност. 

291 07.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Със заповед от РДНСК 
разрушават брегоукрепително 
съоръжение във ВС “Русалка” и 
строителните отпадъци попадат в 
морето. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– ст. експерт 
“КТПО” Д. Илиева и 
гл. експерт “КОВ от 
ЛП и СС” М. Милкова 

Сигналът е основателен. 
Извършена е съвместна проверка със служители от БДУВЧР по 
документи и на място, установено е премахване на незаконен 
строеж “Буна-яхтено пристанище”, реализиран в акваторията на 
Черно море. В резултат от разрушаването са генерирани 
строителни отпадъци. Дадени са предписания до кметството на 
община Каварна за окончателното почистване на строителната 
площадка от строителни отпадъци, формирани при 
премахването на незаконния обект. 

292 08.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

От към ТЕЦ с. Езерово се вижда 
голям черен облак. 

Отдел “КАВ и КПКЗ”- 
гл .експерт “АВ и 
ЛОС”А. Драгнева  и 
ст.експерт “ЕПД и 
ПСОВ”- 
Б. Павлова 

Сигналът е неоснователен. 
В експлоатация са блокове № 4 и № 6 на работно гориво-
въглища. На 08.12.2010 е дадено разпореждане за пуск на блок 
№ 5, разпалване на котел № 5 на мазут. С условие 8.3.2.1. от КР 
51/ 2005 г. е разрешена употребата на мазут. Съгласно 
изискванията на чл. 29 от Наредба № 10 от 6.10.2003 г. в 
периодите на първоначално пускане в експлоатация НДЕ не се 
отчита. 

293 11.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На транспортния портал на КРЗ 
“Одесос” има ранен щъркел. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗПТ”- 
гл .експерт “БР”- 
Хр. Димов 

Сигналът е неоснователен. 
На територията на КРЗ “Одесос” до транспортен портал, където 
е забелязан, не е открит ранен екземпляр. 

294 13.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Срещу бл. 38 в ж.к. 
“Владиславово” се горят гуми. 

Отдел “КАВ и КПКЗ”-  
ст.експерт “ЕПД и 
ПСОВ”- 
Б. Павлова и отдел 
“УО, В и ВФФ” – ст. 
експерт “Отпадъци 
ПСОВ” Р. Ахмедова 

Сигналът е основателен. 
При проверката на място се установи, че в ромската махала на 
кв. “Вл. Варненчик” се изгарят парчета от кабели с цел добиване 
на цветни метали. Не са установени следи от изгаряне на гуми. 
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295 15.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Забелязан омърлушен щъркел до 
с. Горен Близнак. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт С. 
Кръстева 

Сигналът е неоснователен. 
Сигналоподавателят съобщи, че птицата най-вероятно е 
излетяла и не се вижда в района, в който е била забелязана 
предходния ден. 

296 17.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На ж.п. гара Езерово от 
тръбопровод на ТЕЦ-Варна се 
излива мътна вода в езерото. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– гл. експерт “КОВ от 
ЛП и СС” М.  Милкова 

Сигналът е основателен. 
Взета е водна проба от дренаж на напорен тръбопровод на 
багерна помпа 5 на ТЕЦ-Варна с. Езерово. Водите се отделят от 
електрофилтрите и шлаковите вани на ТЕЦ Варна. Пробата ще 
бъде анализирана в акредитирана регионална лаборатория Варна 
към ИАОС- София. На 17.12.2010 е имало пропуск по напорен 
тръбопровод на багерна помпа 5. След ремонта вероятно е 
оставен отворен дренажния кран на напорния тръбопровод. По 
време на проверката дренажния кран е завит и разлива е 
преустановен. 

297 20.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Във вилна зона Осеново изтощен 
щъркел по пътя, пада, но не е 
ранен. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт А. 
Бакалов 

По време на проверката не е забелязан бедстващ щъркел. Видът 
е включен в Приложение № 3 на ЗБР. 

298 21.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Хора в тръстиките в района между 
Орлово блато и Дуранкулашко 
езеро пускат машинка със звук на 
зеленоглава гъска. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт М. 
Михайлов 

Сигналът е основателен.  
Извършена е проверка съвместно със служители от полицията и 
горско стопанство.  

299 22.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Плуващи мазни петна в посока 
морето, идва от езерото. 
Уведомена е морска 
администрация. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– гл. експерт “КОВ от 
ЛП и СС” М.  Милкова 

Сигналът е неоснователен. 
При извършена проверка на място при оглед на канала в района 
на кв. “Аспарухово” не се констатира наличие на мазни петна по 
повърхността на водата. 

300 22.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

До с. Бенковски добив на пясък с 
голям багер. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл. експерт А. 
Бакалов 

Сигналът е неоснователен.  
В частен имот на 200 м след с. Игнатиево е забелязан голям 
колесен багер, който извършва товаро-разтоварна дейност. По 
думите на сигналоподавателя се разбира, че пясъкът е изкопан в 
близост до селото. По време на проверката не е констатирана 
никаква дейност на мястото. 

301 22.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Обстрелване на червеногъши 
гъски на южния бряг на 
Дуранкулашко езеро, в землището 
на с. Крапец. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт Г. 
Георгиев 

Извършена е проверка на място, съвместно със служители от 
полицията. Не са забелязани нарушители. 

302 24.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Цистерни-фекалки през целия ден 
изхвърлят мръсната си течност в 
шахта, до покрития басейн по 
пътя за Виница. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– н-к отдел Н. Петрова 
 

Сигналът е препратен до община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 
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303 27.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Ранен щъркел в с. Драганово, 
област Добрич. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт А. 
Бакалов 

Забелязаният бедстващ щъркел с ранено ляво крило, при 
опитите да се достигне, е излетял. Екземплярът е включен в  
приложенията на регламента на Закона за биологичното 
разнообразие.  

304 28.12.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерена граблива птица със 
счупено крило в двор до ул. 
“Андрей Сахаров” № 21. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – мл.експерт А. 
Бакалов 

Сигналът е основателен. 
Извършена е проверка и се установи, че екземплярът е от вида 
“малък ястреб”, има наранявания по лявото крило и е видимо в 
лошо здравословно състояние. На основание чл. 38 от ЗБР 
екземплярът остава за лечение и на отговорно пазене в ОП 
Зоопарк гр. Варна. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец декември 2010 г. са 19 броя с номера от 286 до 304 според регистъра за сигнали приети по “Зелен 

телефон”. По електронна поща няма получени сигнали за месец декември 2010 г. 

           ДИРЕКТОР: 

 

Румяна Радилова 


