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Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна 
 
                                                
 

 
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 
ОТ 01.07.2010 ГОДИНА ДО 31.07.2010 ГОДИНА  

№ 
по  
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

 
 

125 01.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

На яхтено пристанище в с. 
Страшимирово е видян бавно 
движещ се делфин. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – М. Иванова – 
Мл. експерт 

Сигналът е неоснователен. 
При оглед на акваторията в с. Страшимирово, община Белослав 
не е констатиран бедстващ делфин.  

126 02.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

До ветеринарна клиника в гр. 
Балчик е намерен екземпляр от 
род “Сови”, който е новоизлюпен. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – М. Иванова – 
Мл. експерт 

Сигналът е основателен. 
В кв. “Балик”- гр. Балчик е намерена малка сова на 
приблизителна възраст 2-3 месеца. Птицата е в добър статус. 
Видът “Сова” попада в Приложение 3 и 4 към Закон за 
биологичното разнообразие и е защитен вид. Ще бъде 
предоставена за преглед в ОП “Зоокът- Спасителен център” – гр. 
Варна. 

127 02.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В с. Шкорпиловци, до Кланница 
копаят за добив на пясък. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – инж. Й. 
Йорданов – Гл. 
експерт 

Сигналът е основателен. 
В момента на проверката не се извършва добив, не е установена 
техника на място. Теренът е жълт, среднозърнест. Образуван е 
път до мястото с дълбоки коловози. Има следи от гуми на 
камиони и друга техника. 
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128 05.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена” е намерена сова 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт 

Сигналът е основателен. 
Намерен е екземпляр от вида “Сова” в местност “Св. Св. 
Константин и Елена”, гр. Варна – в близост до търговска улица. 
Видът “Сова” попада в Приложение 3 и 4 на Закона за 
биологичното разнообразие и е защитен вид. Птицата е във 
видимо добро състояние. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от Закона 
за биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение и отглеждане в ОП ”Зоокът – Спасителен център”- гр. 
Варна. 

129 05.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена” е намерена паднала сова 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт 

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр попада в Приложение 3 и 4 на Закона за 
биологичното разнообразие и е защитен вид. Птицата е с видима 
фрактура на лявото крило. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от 
Закона за биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение и отглеждане в ОП ”Зоокът – Спасителен център”- гр. 
Варна. 

130 05.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерен е мъртъв делфин между 
с. Кранево и к.к. ”Албена” до 
рекичка. 

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

Сигналът е основателен. 
На плажната ивица на морски плаж “Батовски” между с. 
Кранево, община Балчик и к.к. “Албена” е намерен екземпляр от 
вида делфин в начален стадий на гниене и е с дължина около 
1,30м. По тялото на делфина няма видими наранявания. Видът е 
включен в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие екземплярът от вида делфин се 
оставя на мястото, където е открит. 

131 05.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерена е малка сова в 
к.к.”Св.Св.Константин и Елена” 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт 

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр попада в Приложение 3 и 4 на Закона за 
биологичното разнообразие и е защитен вид. Птицата е с видима 
фрактура на лявото крило. На основание чл. 39, ал.2, т.2 от 
Закона за биологичното разнообразие екземплярът е настанен за 
лечение и отглеждане в ОП”Зоокът – Спасителен център”- гр. 
Варна. 

132 06.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерен умрял делфин на брега 
на плажа между Кранево и Албена 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт, С. 
Кръстева -Мл.експерт 

Сигналът е основателен. 
На плажната ивица на плаж Батовски е намерен мъртъв делфин. 
Екземплярът попада в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. По тялото на делфина не се наблюдават следи от 
рибарска мрежа. На основание чл.39,  ал.2, т.4 ЗБР мъртвият 
екземпляр се оставя на мястото, където е намерен. 
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133 06.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В гр. Белослав се носи задушлив 
дим от сметището. 

Отдел “КАВ и 
КПКЗ”- Гл.експерт Д. 
Маринова 

Сигналът е основателен. 
На 05.07.2010 г. Депото за ТБО на община Белослав се е 
запалило. Потушаването на огъня започнало да става с 
водоноска на общината и службата за противо-пожарна 
безопасност. Потушаването на тлеенето е продължило и на 
06.07. по същия начин. В момента на проверката на 07.07.2010 г. 
Тлеенето е по целия скат на депонираните отпадъци. Депото е 
неохраняемо. По чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух са дадени предписания за предоставяне на подробна 
информация за предприетите до момента действия и за 
потушаване на тлеенето и мерки за окончателното овладяване на 
ситуацията. 

134 12.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерена е паднала от гнездо 
малка сова. 

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

Сигналът е основателен. 
Намерена е малка сова паднала от гнездо край блок в кв. 
“Младост” , гр. Варна. Видът сова попада в Приложение 3 и 4 от 
Закона за биологичното разнообразие и е защитен вид. Птицата 
е в добро състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР/ Обн. 
ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г., екземплярът ще бъде настанен за 
отглеждане в ОП “Зоокът – Спасителен център” – гр. Варна. 

135 12.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Темел дере 3 на ул. “Мир” е 
засипано с пръст. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– Ст.експерт Д. 
Илиева 

Сигналът е препратен по компетентност на Община Варна. 

136 12.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В западната част на с. Старо 
Оряхово се изхвърлят голямо 
количество отпадъци. Образувано 
е сметище. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– Ст.експерт 
Пл.Семерджиев 

Сигналът е основателен. 
На територията на бивша стопанска база в близост до ЖП гара 
са констатирани изхвърлени строителни отпадъци, вкл. изкопани 
земни маси, бетон, тухли и замазки, масово разпространени 
отпадъци (излезли от употреба автомобилни гуми), битови 
отпадъци. Замърсявания са установени и в съседните на 
стопанската база площи. 



Наименование на документа или празно поле 
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137 12.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Зловонна миризма от екарисаж- 
Варна. 

Отдел “КАВ и 
КПКЗ”- Гл.експерт Д. 
Маринова 

Сигналът е основателен. 
При извършената в 17:30ч проверка в с. Тополи пред Кмеството 
не е установено наличие на характерната от дейността на 
“Екарисаж – Варна” ООД миризма, както и на границата на 
населеното място в посока Дружеството. В непосредствена 
близост до границата на обекта (северна и южна), наличие на 
миризма не е установена. В разговор с дежурния полицай на с. 
Тополите се изасни, че миризмата е изчезнала 15 минути преди 
проверката на мястото. В разговор с представител на 
дружеството сме информирани, че в периода 16- 17ч 
обезмерителната инсталация е била спряна за смяна на 
филтърните платна на същата. В допълнение бяхме 
информирани за многократни такива удари, водещи до спиране 
(краткотрайни) на работата на обезмирисителната инсталация. 

138 13.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерена е малка сова в 
Повеляново. 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от сем. Същински сови (Steigidae), и е 
включен в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. Птицата е на млада възраст, прави неуспешни 
опити за летене.На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 екземплярът ще 
бъде настанен за лечение и отглеждане в ОП “Зоокът – 
Спасителен център”, гр. Варна. 

139 14.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерена е паднала сова до 
“Гранд хотел” Варна 

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

Сигналът е основателен. 
Намерен е млад екземпляр от сем. “Същински сови (Strigidae). 
Вкземплярът е включен в в Приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 
екземплярът ще бъде настанен за лечение и отглеждане в ОП 
“Зоокът – Спасителен център”, гр. Варна. 

140 14.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Петролен разлив в морето на 
плажа Кабакум – до свлачището. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– Ст.експерт Силвия 
Найденова 

Сигналът е неоснователен. 
Във връзка с получения сигнал за замърсяване с нефтопродукти 
на плаж “Кабакум” до свлачището е извършен оглед на 
плажната ивица, при което не е установено замърсяване с 
нефтопродукти по водната повърхност и пясъчната ивица. По 
време на проверката не са констатирани отпадъчни води 
замърсени с нефтопродукти. 

141 16.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Бедстващ пеликан на разкопките 
на н. “Калиакра”. 

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

Сигналът е неоснователен. 
В историческата част на резерват “Калиакра” не е констатиран 
екземлпяр от семейство  “Пеликани”. 

142 17.07.2010  Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Силна миризма на бензин в кв. 
“Владиславово” 

Отдел “КАВ и 
КПКЗ”- Гл.експерт Д. 
Маринова 

Сигналът е неоснователен. 
От извършена проверка в района около пощенски клон и парк не 
се установи наличие на посочените миризми. Не се констатираха 
действащи организирани и неорганизирани източници на емисии 
изпускани в атмосферния въздух. 
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143 19.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В с. Старо Оряхово, на ул. 
Лонгоза” в изоставена петролна 
база се отглеждат незаконно 
телета, коне, прасета, от които се 
носи непоносима миризма. 

Отдел “КАВ и 
КПКЗ”- Гл.експерт Д. 
Маринова 

Сигналът е основателен. 
На територията на бившата петролна база лицето М.А. отглежда 
10 бр.телета от м.октомври 2009 г. За тази дейност не се 
предоставиха документи и разрешителни. По думите на лицето  
територията  е собственост на фирма, с която не е сключен 
договор за наем. На територията на бившата петролна база има 
три постройки (полуразрушени).  В едната се съхранява сено, 
което е собственост на друго лице. Във втората постройка се 
отглеждат 15 малки прасенца и 2 големи, които са собственост 
на трето лице. В третата постройка не се съхранява нищо. 
Отпадъците от животински произход се извозват с каруци извън 
селото. При разговор с кмета на с. Старо Оряхово се установи, 
че имотът находящ се на ул. “Лонгоза” е извън регулация и е 
собственост на фирма. 

144 19.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В с. Приморци фабрика за 
бутилиране на олио и оцет 
замърсява изворна рекичка, която 
е в пяна и олио. Носи се силна 
миризма. Намерени са умрели 
речни обитатели. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– Ст .експерт С. 
Найденова 

Сигналът е основателен. 
При извършения оглед на фабрика за бутилиране на оцет и олио 
и находящата се до нея рекичка се установи следното: 
Отпадъчните води от цеха за бутилиране се формират от 
измиването на подовете и от санитарния възел. По данни на 
Управителя в тази черпателна яма е монтирана помпа, която при 
замърсяване се задейства автоматично, като изтласква събраните 
дъждовни води извън обекта същите се заустват в 
рекичката.Взета е водна проба от изхода на черпателната яма 
преди заустване на отпадъчните води. В момента на проверката 
двете черпателни ями са изпълнени, получена е авария 
вследствие на преливане на олио от цистерна за съхранение. 
Олиото се е разляло на площадката във вътрешния двор на 
обекта. Вследствие на проливен дъжд ямата прелива и зауства в 
рекичката. Констатирано е замърсяване с мазнини и носеща се 
миризма. Издадени са предписания. 

145 19.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерено е паднало гнездо на 
лястовици с малки. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт 

Сигналът е основателен. 
След лоши метеорологични условия е паднало гнездо на 
лястовички, в което има три броя малки. Птиците са оперени, но 
не могат да летят. Гнездото е било изградено на тераса на 
жилищна сграда в гр. Варна. Видът градска лястовица е включен 
в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птиците ще бъдат настанени 
в спасителен център.  
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146 20.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Във водата на брега на резерват 
“Яйлата” са намерени 2 умрели 
делфина. 

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

Сигналът е основателен. 
На плажната ивица на брега на резерват “Яйлата”  е намерен 
мъртъв делфин. Екземплярът попада в Приложение 3 на Закона 
за биологичното разнообразие. По тялото на делфина не се 
наблюдават следи от рибарска мрежа. На основание чл.39,  ал.2, 
т.4 ЗБР мъртвият екземпляр се оставя на мястото, където е 
намерен. 

147 21.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В кв.”Владиславово” се носи 
силна миризма на мазут. 

Отдел “КАВ и 
КПКЗ”- инж. 
В.Станев 

Сигналът е неоснователен. 
От извършена проверка в района около пощенски клон и парк на 
19.07.2010 г. и 20.07.2010 г. не се установи наличие на 
посочените миризми. Не се констатираха действащи 
организирани и неорганизирани източници на емисии изпускани 
в атмосферния въздух. 

148 21.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

На крайбрежен градски плаж е 
видян бедстващ малък делфин. 

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

Сигналът е основателен. 
В близост до брега е видян екземпляр от семейство “Делфини” , 
който се е удрял в тетраподите на буната, при което се е 
наранил. Екземплярът е с дължина около 50-80 см и има 
повърхностни наранявания на корема и над едното око. Същият 
ще бъде пуснат на отдалечено от брега място в морето с 
представители на Изпълнителна агенция и рибарство и 
аквакултури- Варна. 

149 21.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Щъркел пострадал от 
електрически ток в с. Ген. Колево. 

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

Сигналът е основателен. 
В центъра на с. Генерал Колево, община Вълчи дол, върху 
електрически стълб има щъркелово гнездо. Намерен е екземпляр 
от вида “Бял щъркел” (Ciconia ciconia). Птицата е възрастна, без 
видими наранявания по тялото, с парализа на долните крайници. 
Същата отказва да лети, и да се храни. Видът е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. На 
основание чл. 39, ал2, т. 2 от ЗБР екземплярът ще бъде настанен 
в ОП “Зоокът – спасителен център” – гр. Варна. 

150 22.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Ежедневно се виждат лодки в 
“Ятата”, нощно време се поставят 
мрежи, които сутрин се прибират 
и скриват. 

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

Сигналът е неоснователен. 
В границите на защитена зона “Ятата”, обявена със Заповед № 
РД- 81/12.02.2008 г. на министъра на околната среда и водите и в 
границите на защитена местност “Ятата”, обявена със Заповед № 
694/23.07.1987 г. на Комитет за опазване на природната среда и 
прекатегоризация със Заповед № РД – 811 / 23. 08. 2002 г. на 
министъра на околната среда и водите, не са установени мрежи, 
както и каране на лодки, които да обезпокояват птиците, в 
нарушение на режимите на защитената местност и защитената 
зона. 
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151 22.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

На ул.”Ал.Константинов”, гр. 
Варна е намерено малко соколче. 

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

Сигналът е основателен.  
Намерена е птица в безпомощно състояние от разред 
“Соколоподобни”. След  2 дни  птицата е пусната в подходящ за 
вида район в добро състояние. 

152 26.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Намерена ранена лястовица в к.к. 
“Св. Св. Константин и Елена” 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт 

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр от вида “Лястовица” попада в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и е 
защитен вид. Птичето е във видимо добро състояние.  На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие екземплярът ще бъде настанен за отглеждане в ОП 
“Зоокът – Спасителен център”. 

153 26.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В с. Петров дол – на главен път 
има щъркел в гнездо с проблем на 
краката. 

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

Сигналът е основателен.  
Изготвя се писмо до Е-ОН за съдействие за оказване помощ на 
екземпляр от вида бял щъркел. Видът е включен в Приложение 3 
на Закона за биологичното разнообразие. При необходимост от 
лечение на основание чл. 39, ал2, т. 2 от ЗБР екземплярът ще 
бъде настанен в ОП “Зоокът – спасителен център” – гр. Варна. 

154 27.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В местността Икантълъка на 
неохраняем плаж е намерен умрял 
делфин. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Не е открит екземпляр от вида делфин. 

155 27.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Силна миризма на нефт в района 
на Висше Военно морско училище 
“Н. Й. Вапцаров”, кв. “Чайка” 

Отдел “КАВ и 
КПКЗ”- инж. 
В.Станев 

Сигналът е основателен. 
В паровата централа са монтирани два броя парни котли. 
Работното гориво е газ-метан (природен газ), и резервно 
промишлен газьол. В момента на проверката котлите не се 
експлоатират. Извършва се сезонен ремонт и профилактика на 
котлите. Последният пуск е бил на 07.07.2010 г. по данни от 
експлоатационния дневник на паровата централа. Извън 
котелната централа има четири броя цистерни за промишлен 
газьол. По непотвърдени данни сигналът за миризма на нефт е 
вследствие на възникнал пожар в асансьорна шахта на жилищен 
блок. 

156 28.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

На 12-то място на Пристанище – 
Варна мият моторен кораб, при 
което силно се замърсява 
морската вода. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– Ст .експерт С. 
Найденова 

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка на 12-то кейово място на 
“Пристанище – Варна” се констатира, че се извършва 
почистване на подводната част на кораба от обрастване, за което 
има разрешение от Морска администрация- Варна. Не се 
констатира замърсяване във водния обект. 
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157 29.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В северната част на с. Кранево до 
рибарското селище има голямо 
количество мъртва риба от 
различни видове. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – М. Иванова-
Гл.експерт 
 Отдел “УО, В и 
ВФФ” – Ст .експерт 
С. Найденова 

Сигналът е неоснователен. 

Извършен е оглед на района от рибарското селище по бреговата 
ивица и прилежащата плажна ивица в посока  к.к. “Албена”, при 
което не се констатира наличие на мъртва риба, както по 
ивицата, така и в прилежаща акватория. В момента на 
проверката не се констатира изтичане на отпадъчни води 
находящи се в района.  

158 29.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

Замърсяване с пепел на асфалтов 
път в района на мина за манганова 
руда – с. Църква. 

Отдел “КАВ и 
КПКЗ”- инж. 
В.Станев 
Отдел “УО, В и ВФФ” 
– Ст.експерт 
Пл.Семерджиев 

Сигналът е препратен по компетентност на Община Добрич. 

159 30.07.2010 Сигналът е 
постъпил на “зелен 
телефон” 

В к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена” на спирка на автобус № 8 – 
лястовичка със счупено крило.  

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

Намерен е млад екземпляр от  вида “градска лястовица”. 
Птицата отказва да лети, и да се храни. Видът е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата ще бъде настанена в 
ОП “Зоо спасителен център” гр. Варна. Сигналът е основателен.  

1 11.07.2010 
вх. № С-3540 

Сигналът е 
постъпил по е-mail 

Сигнално писмо относно резерват 
“Балтата” за съсипване на 
плажната ивица. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – А. Димитрова – 
Гл. експерт 

Сигналът е основателен. 
На морски плаж “Батовски”, к.к.”Албена”, община Балчик има 
поставени чадъри и шезлонги в частта отдадена на концесия за 
срок от 20 години и същите са разположени до 200м южно от 
устието на вътрешната река на поддържан резерват “Балтата”  
По плажната ивица има поставени кошчета за отпадъци и един 
брой химическа тоалетна. Южно от кулата намираща се до 
устието на вътрешната река на поддържания резерват на 
отстояние 10 – 15 м има държена пътека водеща до територията, 
където са разположени чадърите. Не са установени палатки и 
каравани на посетители на плажа. До кулата има монтирана 
временна постройка от дървен материал и камък, което не е 
трайно свързана с терена. Площта на постройката е между 15-20 
кв.м. Същата е на отстояние от границата на поддържания 
резерват на около 12-13 м по права линия.В РИОСВ – гр. Варна 
има входирано уведомление от фирмата концесионер за 
съгласуване на дейности във връзка с концесията. 
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2 12.07.2010 
вх. № 3508 
/12.07.2010  

Сигналът е 
постъпил по e-mail 

Сигнално писмо с приложена 
подписка от собствениците на 
ж.к.”Изгрев” гр. Варна, които са 
лишени от временен път 
преминаващ по ул. № 54 на ж.к. 
“Изгрев” – гр. Варна. 

Отдел “АПО, ЧР и 
ВО” – Е. Иванова – 
Мл. експерт 

Сигналът е препратен на Община Варна, район “Приморски” и 
ОД на МВР за предприемане на действия по компетентност. 

Бележка: Приети сигнали за месеца по “зелен телефон” са 35 броя с номера по ред от 125 до 159 според регистъра на сигнали по “Зелен 

телефон”. Получените сигнали по електронна поща са 2 броя. 

 

 

 

             Директор:       

Румяна Радилова 

                        


