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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА
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№
по
ред
17

5.02.2010г.

18

08.02.2010г.

Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

19

08.02.2010г

Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

Дата

Постъпил
сигнал
Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

Сигнал

Отговорен отдел
специалист

Предприети действия

Отдел
“АВ,В и ВФФ”гл.експерт
“КАВ”Д.Маринова и
гл.експерт” КИЗ”Б.Павлова
Намерен
лебед
в Отдел
безпомощно състояние в “ПД,БР и ЗТ”района на Пристанище мл.експерт “БР”Варна-Изток.
М. Иванова

Сигналът е неоснователен.
При проверката не е установено изтичане на отпадъчни
води към уличното платно.

Намерен
лебед
в Отдел
безпомощно състояние в “ПД,БР и ЗТ”района на кв.Аспарухово, мл.експерт “БР”ул.”Народни будители”.
М. Иванова

Сигналът е основателен.
Подателя на сигнала е намерил екземпляр от вида “ням
лебед” в безпомощно състояние, по-късно птицата е
агонизирала и умряла .Птицата е предадена за изследване
в Регионална ветеринарномедицинска служба Варна.

В местност “Карантината”
по пътя кв.АспаруховоГалата има строителен
обект от които изтичат
кални води по улицата.

Сигналът е основателен.
Намерената птица е от видът “ням лебед “, включен в
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
На основание ЗБР птицата е настанена в ОП “Зоопаркспасителен център”, гр.Варна.

Наименование на документа или празно поле

20

08.02.2010г

Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

Над яхтеното пристанище под
Гранд Хотел Варна, местност
“Св.Константин и Елена” има
изтичане на отпадъчни води
от спукан тръбопровод.

Сигналът е основателен.
Отдел
Аварията на тръбопровода е отстранена.
“АВ,В и ВФФ”
ст.експерт”КИЗ”
-С.Найденова

21

08.02.2010г

Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова

Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “обикновен мишелов”
включен в Приложение 3 на ЗБР.На основание Закона за
биологичното разнообразие птицата е настанена в
ОП”Зоопарк-спасителен център”, гр.Варна.

22

09.02.2010г. Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

До заведение
“Карантината” в района на
кв.Аспарухово е намерен
ястреб в безпомощно
състояние.
Намерена граблива птица в
района на подстанция ТЕЦ
Варна, с.Езерово.

Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова

23

10.02.2010г.

24

10.02.2010г. Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “обикновен мишелов”
включен в Приложение 3 на ЗБР.На основание ЗБР
птицата е настанена в ОП”Зоопарк-спасителен център”,
гр.Варна.
Сигналът е основателен.
Видът “голям воден бик” попада в Приложение 3 на
Закона за биологичното разнообразие.
Птицата е настанена в ОП”Зоопарк-спасителен център”,
гр.Варна.
Сигналът е неоснователен.
Сред птиците на крайбрежната алея не са констатирани
екземпляри в безпомощно състояние.

25

12.02.2010г. Сигнала е
.
постъпил на
“зелен телефон”

26

13.02.2010г. Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон”

Хваната
птица
“голям Отдел
воден
бик”,
много “ПД,БР и ЗТ”изтощена, но жизнена.
мл.експерт “БР”М. Иванова
На
втора
буна
на
крайбрежната
алея
на
гр.Варна има лебед със
счупен крак.
Намерен сокол в двора на
резиденция “Евксиноград”.

Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова
Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова

На устието на р.Камчия Отдел
намерен ранен лебед, в “ПД,БР и ЗТ”безпомощно състояние.
мл.експерт “БР”М. Иванова
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Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “обикновен мишелов”
включен в Приложение 3 на ЗБР.На основание ЗБР
птицата е настанена в ОП ”Зоопарк-спасителен център”,
гр.Варна.
Сигналът е основателен.
Намерен е мъртъв екземпляр от вида “ням лебед”.По
тялото на птицата не са констатирани следи от
наранявания.На основание Закона за биологичното
разнообразие, птицата се оставя на мястото, където е
намерена.

Наименование на документа или празно поле

27

13.02.2010г

Сигнала е
Намерен умрял лебед на Отдел
постъпил на
втора буна, гр.Варна.
“ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”.
мл.експерт “БР”М. Иванова

Сигналът е основателен.
По тялото на птицата не са констатирани следи от
наранявания.На основание ЗБР, птицата се оставя на
мястото, където е намерена.

28

14.02.2010г

Сигнала е
Намерена
гъска Отдел
постъпил на
“червеногуша” на плажа на “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. с.Дуранкулак.
мл.експерт “БР”М. Иванова

Сигналът е основателен.
Намерена е червеногуша гъска, отстреляна в гърдите и
крилото. На същото място е открит и мишелов със
заседнала кост в гърлото.На основание Закона за
биологичното разнообразие, птиците са взети и ще бъдат
транспортирани до спасителен център в гр.Стара Загора.

29

16.02.2010г. Сигнала е
Намерен
мишелов
в Отдел
постъпил на
безпомощно състояние на “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. територията на резиденция мл.експерт “БР”Евксиноград.
М. Иванова

Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “обикновен мишелов”
включен в Приложение 3 на ЗБР.На основание Закона за
биологичното разнообразие птицата е настанена в
ОП ”Зоопарк-спасителен център”, гр.Варна.

30

17.02.2010г. Сигнала е
постъпил на
“зелен телефон
от тел.:112

Сигналът е основателен.
По тялото на птицата няма следи от огнестрелни рани.
На основание Закона за биологичното разнообразие,
птицата ще бъде предадена на РВМС-гр.Варна, за
изследване за болестта ”инфлуенца по птиците”.

31

18.02.2010г. Сигнала е
Намерен в безпомощно
постъпил на
състояние
лебед
на
“зелен телефон”. територията
на
к.к.
Св. ”Константин и Елена”.
18.02.2010г Сигнала е
На пътното платно на
постъпил на
ул.Девня,
гр.Варна
в
“зелен телефон”. безпомощно състояние е
забелязан сокол.

32

На брега на плажната ивица Отдел
до “Офицерския плаж”, “ПД,БР и ЗТ”гр.Варна има умрял лебед.
мл.експерт “БР”М. Иванова
Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова
Отдел
“ПД,БР и ЗТ”мл.експерт “БР”М. Иванова
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Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “ням лебед”.
.На основание ЗБР птицата е настанена в ОП ”Зоопаркспасителен център”, гр.Варна.
Сигналът е неоснователен.
При направения оглед на района на ул.Девня в гр.Варна,
между двете кръгови не е открит екземпляр от защитен
вид в безпомощно състояние.

Наименование на документа или празно поле

33

19.02.2010г

Сигнала е
В западната част на ЗМ Отдел
постъпил на
“Ятата” , има багер които “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. копае за да отводнява.
Началник отделХр.Димов

34

19.02.2010г

Сигнала е
На плажната ивица, под Отдел
постъпил на
“Аквариума” е намерен “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. умрял пеликан.
Началник отделХр.Димов

35

20.02.2010г

Сигнала е
Намерен
мишелов
в Отдел
постъпил на
безпомощно състояние, зад “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. сградата на операта.
Началник отделХр.Димов

36

20.02.2010г. Сигнала е
На гребната база във
постъпил на
водата, която минава през
“зелен телефон”. базата плуват отпадъци от
разфасовани акули.
23.02.2010г. Сигнала е
Намерена
птица
в
постъпил на
безпомощно състояние със
“зелен телефон”. съмнения за отравяне.

37

38

Сигналът е неоснователен.
На територията на ЗМ”Ятата” се извършват изкопни
работи за полагане на тръбопровод от КПС до
ПСОВ’Белослав”.За извършваната дейност Община
Белослав има съгласувателно писмо издадено от МОСВ.
Изкопът се изпълнява по утвърдения и съгласуван с
РИОСВ Варна проект.
Сигналът е основателен.
Намерен мъртъв екземпляр от вида “ням лебед”. По
тялото на птицата няма следи от наранявания.На
основание ЗБР птицата е предадена за изследване за
болестта “инфлуенца по птиците” в лаборатория в
гр.Аксаково.
Сигналът е основателен.
На основание Закона за биологичното разнообразие
птицата е настанена в ОП ”Зоопарк-спасителен център”,
гр.Варна.

Отдел
“ПД,БР и ЗТ”Хр.Димов

Сигнала е неоснователен.
Местността на яхтеното пристанище не попада в
защитена територия и не се касае за защитени видове.

Отдел
“ПД,БР и ЗТ”Н-к отдел
Хр.Димов

Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “обикновен мишелов”
включен в Приложение 3 на ЗБР.На основание ЗБР
птицата е настанена в ОП ”Зоопарк-спасителен център”,
гр.Варна.

22.02.2010г. Сигнала е
По пътя Бургас –Варна, до Отдел
постъпил на
гр.Обзор е блъсната хищна “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. птица.
Началник отделХр.Димов

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4, тел. 052/678848, факс: 052/ 634-593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org
4/5

Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “обикновен мишелов”.На
основание ЗБР птицата е настанена в ОП ”Зоопаркспасителен център”, гр.Варна.

Наименование на документа или празно поле

39

40

Сигналът е основателен.
Намерената птица е от вида “ням лебед”.На основание
ЗБР птицата е настанена в ОП ”Зоопарк-спасителен
център”, гр.Варна за лечение.

24.02.2010г. Сигнала е
В района на яхт клуб ”Порт Отдел
постъпил на
Варна”, зад фара има лебед “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. със счупено крило.
Началник отделХр.Димов
26.02.2010г. Сигнала е
На изхода на с.Оброчище Отдел
постъпил на
по посока гр.Добрич в “ПД,БР и ЗТ”“зелен телефон”. дясно
има
бедстващ Началник отделщъркел.
Хр.Димов

Сигналът е неоснователен.
От направения оглед по пътя от с.Оброчище към
гр.Добрич и в района не е открит екземпляр от вида “бял
щъркел” или друг защитен вид в безпомощно състояние.

Директор: (п)
Румяна Радилова
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