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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 

МЕСЕЦ ЮНИ 2011 ГОДИНА 
 

№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

103. 02.06.2011г. 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Балчик на плажа на “Тузлата” е 
намерен мъртъв делфин. 

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

Извършена е проверка, при която е констатиран мъртъв екземпляр от 
вида “Афала” в разложена форма - престоял е пет дни. Екземплярът е 
включен в приложение 3 на ЗБР. 

104. 02.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В хотел “Лотос” в к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена” са намерени 
две малки лисичета. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – 
гл .експерт “ЗТ”- М. 
Иванова 

Сигналът е препратен до ДГС – Варна за предприемане на действия 
по компетентност.  
 
 

105. 02.06.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Каварна, комплекс “Свети 
Георги” – плаж “Икантълъка” № 2 са 
намерени два мъртви делфина. 

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

Извършена е проверка, при която е констатирано наличие на три броя 
делфини на плажната ивица до комплекс “Свети Георги”. 
Екземплярите са включени в приложение 3 на ЗБР. 

106. 03.06.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Нарушаване на утвърдения график за 
ползване на лодките за туристическа 
дейност по река Камчия. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – 
гл .експерт “ЗТ”- М. 
Иванова 

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка на ЗМ “Лонгоза” се констатира, че 
моторните лодки за развлекателно-туристическа дейност по река 
Камчия извършват дейност в съответствие със съгласувателни писма, 
издадени от РИОСВ-Варна.  

107. 03.06.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен мишелов в к. к. “Св. Св. 
Константин и Елена” между хотел 
“Глория” и хотел “Росица”. 

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

Извършена е проверка, обходена е територията между хотелите, но не е 
открит екземпляр от вида мишелов, който е вклюючен в Приложение 3 
на ЗБР. 

108. 03.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В местността зад МБАЛ “Света 
Марина” се носят гъсти облаци дим, 
вероятно се горят гуми. 

Отдел  
“КАВ и КПКЗ” - ст. 
експерт “ЕПД”Б. 
Павлова 

При извършената проверка, след обстоен обход на посочения район, не 
е открит източника на замърсяване. Сигналоподавателят е помолен за 
съдействие за локализиране на мястото с цел предприемане на 
последващи действия от РИОСВ-Варна. 

109. 04.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Нарушаване на графика за риболов 
по река Камчия. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – 
началник отдел Пл. 
Ташев 

Съгласно заповед № РД-315/12.05.2009 г. на Министъра на ОСВ, 
риболовът е разрешен по река Камчия в частта, попадаща в ЗМ 
“Лонгоза”. 
 



 

 

110. 04.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В местност “Кабакум” пред хотел 
“Ной” са намерени два мъртви 
делфина. 

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

При извършената проверка пред хотел “Ной” , местност “Кабакум” са 
открити два екземпляра от вида делфин. Екземплярите са видимо в 
разложено състояние. Уведомен е “Екарисаж”-Варна за транспортиране 
на екземпляра. 

111. 06.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Между втора и трета буна на плажа 
във Варна – замърсяване на водата с 
нефтопродукти. 

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

В района между рибарски плаж и трета буна е извършена проверка на 
място съвместно с БДУЧВЧР. Извършен е оглед на плажната ивица от 
трета буна до рибарски плаж, при което не е установено замърсяване с 
нефтопродукти на крайбрежните морски води и на бреговата ивица. 

112. 05.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерена граблива птица в кв. 
“Аспарухово” на ул. “Гривица” № 2. 

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

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка не е открит екземпляр от посочения вид. 

113. 07.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Добрич, в кв. “Рилци” се носи 
силна непоносима миризма. 

Отдел  
“КАВ и КПКЗ” - ст.  
експерт А. Драгнева 

За установяване на източника на замърсяване се извършват контролни 
проверки на всички обекти в района. Проверките продължават. 
 

114. 07.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерени три мъртви делфина на 
“Овчарски плаж” в гр. Балчик. 

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

При извършената проверка е обходена плажната ивица в местността, 
при което не е констатирано наличие на мъртви делфини. 

115. 10.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Дългопол на ул. “Пейо Яворов” 
№ 8 е намерен паднал от гнездото си 
щъркел. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт “ГМО”-С. 
Дочева 

При извършената проверка е установено млад екземпляр от вида бял 
щъркел с фрактура на левия крак. Екземплярът е настанен в ОП 
“Зоокът-спасителен център”, гр. Варна. 

116. 15.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерена малка сова-бебе в кв. 
“Младост”, бл. 132. 

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

Откритият екземпляр от вида “сова” е включен в приложение № 3 на 
ЗБР. Екземплярът е във видимо добро състояние и е пуснат в 
подходящо за вида местообитание. 

117. 16.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Нарушаване на графика за 
организираната туристическа 
дейност с лодки по река Камчия. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – 
гл .експерт “ЗТ”- М. 
Иванова 

Извършена е проверка в ЗМ “Лонгоза” относно лодките за 
осъществяване на туристическо-развлекателна дейност по река 
Камчия. По време на проверката не са установени нарушения по ЗЗТ. 
 

118. 16.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В землището на с. Божурец над 
“Тракийски скали” – изкоп на земни 
маси. 

Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
 гл. експерт “ПЗН”-Й. 
Йорданов 

Сигналът е препратен до община Каварна за предприемане на 
действия по компетентност. 

119. 17.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен щъркел с ранено крило в 
ОДЗ “Първи юни” в гр. Белослав. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт “ГМО”-С. 
Дочева 

Извършена е проверка, при която е констатирано наличие на отпаднал 
щъркел. Екземплярът е във видимо добро състояние и е пуснат в 
подходящо за вида местообитание. 

120. 18.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В с. Повеляново е намерено малко 
бухалче. 

 Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” –  
гл. експерт “ГМО”-С. 
Дочева 

Намереният екземпляр е от вида “домашна кукумявка”, семейство 
“същински сови”, вид включен в приложение 3 на ЗБР. Екземплярът е 
настанен в ОП “Зоокът-спасителен център”” – Варна. 

121. 
 

18.06.2011 г. 
 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Мъртъв делфин до ресторант “Ню 
бийч” в гр. Балчик. 

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

На плажната ивица е открит млад екземпляр от вида “морска свиня”, 
семейство “морски свине”. Екземплярът е без видими наранявания по 
тялото.  



 

 

 Бакалов 

122. 19.06.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На южния плаж в с. Шкорпиловци 
намерен мъртъв делфин. 
 

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

Извършена е проверка на плажната ивица и не е забелязан мъртъв 
екземпляр от вида делфин. 

123. 20.06.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен мъртъв делфин на брега на 
морето в гр. Балчик. 

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

При извършената проверка на плажната ивица не е констатирано 
наличие на мъртъв делфин. 

124. 20.06.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Мъртви щъркели в гнездо, намиращо 
се върху дърво в частен дом на ул. 
“Ком” в гр. Шабла. 

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

При извършената проверка са открити три екземпляра от вида щъркел 
в гнездо в частен дом. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярите остават на местообитанието. 

125. 24.06.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В к. к. “Албена” туристическо 
корабче “Хоризонт” замърсява 
ивицата до хотел “Мура” и хотел 
“Гергана”, като образува мазни петна 
и пяна. 

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

Сигналът е препратен до ИА “Морска администрация” – Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 

126. 27.06.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен бухал със счупен крак на 
кариера “Ляхово”, гр. Балчик. 

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

При извършената проверка е констатирано екземпляр от вида бухал 
със счупено крило. Екземплярът е включен в приложение 3 на ЗБР и е 
настанен в ОП “Зоокът-спасителен център”– гр. Добрич. 

127. 30.06.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Нерегламентирано сметище в 
близост до язовир “Цонево”, до 
природните забележителности 
“Чудните скали”. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”- ст. 
експерт “УПОО”-Д. 
Машкарова и ст. 
експерт “ГПСОВ”- Ю. 
Златева; 
Отдел  
“ОВОС, ЕО и ЗП” – 
ст .експерт “ЗТ”-Хр. 
Димов 

Предстои извършване на проверка на 05.07.2011г. 

 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 06.06.2011 г. Сигналът е постъпил 

по електронната поща. 
Във връзка с протокол за нарушена 
цялост на тръба от мръсната 
канализация в гр. Балчик и гр. 
Добрич, не са предприети никакви 
мерки от общината и В и К – Добрич. 

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

При извършена съвместна проверка с други институции, се установи, 
че има вливане на води от градска канализация в дъждовна 
канализация. Компетентният орган “В и К” – гр. Добрич предприема 
действия по компетентност за преустановяване на вливането, за което 
РИОСВ- Варна ще бъде уведомена. 



 

 

2. 14.06.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Теч от канализационна инсталация в 
к.к.“Чайка” в отсечката между 
хотелите “Спорт Палас”, “Тото 
шанс”, “Никея Палас” и “Орхидея”. 

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

Извършена е проверка и е съставен КП № 21823/15.06.2011 г., не е 
констатирано изтичане или наличие на вода. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец юни 2011 г. са 25 броя с номера от 103 до 127 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По 

електронна поща са получени 2 броя сигнали за месец юни 2011 г. 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 

 

Изготвил: гл. специалист “АО и архив”, отдел “АПО, ЧР и ВО”, Е. Косева 

Съгласувал: Началник отдел “КАВ и КПКЗ”, В. Станев 

                      Началник отдел “ОВОС, ЕО и ЗП”, П. Ташев 

                      Началник отдел “УО, В и ВФФ”, Н. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9000, гр. Варна,  ул. “Ян Палах” №4 
 
 Тел: 052 678 848, Факс: 052 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org 


