
  
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 
 Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна 
 
                                                
 

 
 

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

 
№ 
по  
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

 
 

244 01.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Остра задушлива миризма в с. 
Казашко 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт  Д. 
Маринова 

Сигналът е неоснователен. 
При обход на района наличие на миризма не се открива. 

245 05.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Замърсяване със странични 
животински продукти и кръв в гр. 
Добрич на околовръстен път до 
газ станция 

Отдел “АПО, ЧР и 
ВО” – ст. специалист 
М. Димитрова 

Сигналът е препратен на Община Добрич за предприемане на 
действия по компетентност. 

246 07.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Нерегламентиран добив на пясък 
до р. Двойница – с. Солник 

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

Извършена е съвместна проверка с представител на БДЧР – 
Варна, при която се установи изземване на инертни материали 
от руслото на р. Двойница.  

247 09.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В гр. Балчик е намерен паднал 
щъркел до блок срещу джамията. 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният щъркел е с рана на горната страна на шията и не 
може да лети. Екземплярът е включен в Приложение 3 на Закона 
за биологичното разнообразие и е настанен в ОП “Зоопарк 
Спасителен център” – Варна. 

248 10.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Ранена сова на бул “8-ми 
Приморски полк” , гр. Варна 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е мъртъв и е от вида “малък ястреб”. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗБР птицата е предадена на 
Природонаучен музей – гр. Варна. 

249 11.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Силна миризма на газ в района на 
ул “Софроний Врачански”, гр. 
Варна 

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

Сигналът е неоснователен. 
При направената проверка не се констатира наличие на миризма 
в района. 
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250 13.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В с. Езерец, община Шабла са 
намерени два мъртви корморани и 
един мъртъв делфин 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – ст.специалист 
Г. Димитров 

Сигналът е основателен . 
Намерен е един мъртъв делфин от вида “афала” и пет мъртви 
екземпляра от вида “голям корморан”. Нямат видими 
наранявания или огнестрелни рани. На основание чл. 39, ал.2, т.4 
от ЗБР са оставени на мястото, където са открити. 

251 15.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Голям червен облак над 
“Агрополихим” АД, гр. Девня 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт Д. 
Маринова 

Сигналът е неоснователен. 
Вследствие на възникнала авария в цех “Азотна киселина” е 
изпратено уведомително писмо до РИОСВ – Варна. В рамките 
на 1-2 мин. в атмосферния въздух постъпват емисии на азотни 
оксиди, които са включени в плана за собствен мониторинг на 
дружеството. 

252 15.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Бедстващ пеликан на плажа пред 
хотел в гр. Балчик 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – ст. специалист- 
Г. Петров  

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида “розов пеликан”. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
птицата е настанена в ОП “Зоопарк – Спасителен център”. 

253 17.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Пеликан в безпомощно състояние 
– с. Шкорпиловци 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида “розов пеликан” и е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие птицата е настанена в ОП “Зоопарк – Спасителен 
център”. 

254 19.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Умрял делфин на плажа в с. 
Дуранкулак – север. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – гл. специалист 
М. Михайлов 

Сигналът е неоснователен. 
Не е открит мъртъв делфин. 

255 19.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Между “сухо пристанище” и база 
Варна се изгарят гуми. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– ст. експерт Р. 
Ахмедова 

Сигналът е основателен. 
Установено е изгаряне на отпадъци с неясен произход. В 
тлеещата жар е установено наличие на черни метали. 
Извършители не са открити. 

256 20.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В павильон на пазар “Чаталджа”, 
гр. Варна от 4 дни стои затворен в 
клетка екземпляр от вида щиглец. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – ст експерт Хр. 
Димов 

Сигналът е основателен. 
Затвореният в клетка екземпляр е от вида Щиглец и е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от закона за биологичното 
разнообразие птицата е пусната на свобода. 

257 22.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На ул. “Драгоман”, гр. Варна в 
безпомощно състояние е намерен 
екземпляр от вида Скорец.  

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

Сигналът е основателен. 
Екземплярът не е включен в Приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие и е пуснат на свобода. 

258 22.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Преди Аспарухов мост вдясно, 
фирма “Булкрафт” бластира 
лодка, при което се замърсяват кея 
и езерото. 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт Д. 
Маринова 

Сигналът е основателен. 
От Район Аспарухово са издадени предписания за почистване на 
територията в срок до 25.10.2010г. 
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259 28.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерена е кафяво-черна горска 
птица на ул “Македония” 142, гр. 
Варна 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – ст. експерт Хр. 
Димов 

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида “горски бекас” не е включена в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Птицата 
е в добър жизнен статус. Пусната е на свобода в подходящ за 
вида район. 

260 28.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Белоглав лешояд в безпомощно 
състояние в с. Горун 

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

Сигналът съвпада със сигнал №260 от 28.10.2010 г. 
 

261 28.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Белоглав лешояд пострадал от на 
вятърен генератор до гр. Каварна 

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

Сигналът е основателен. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 3 от Закона за биологичното 
разнообразие намереният екземпляр от вида “белоглав лешояд” 
се предостави на Спасителен център за диви животни “Зелени 
балкани” – гр. Ст. Загора, за изследване и експертно становище, 
относно патолого-анатомичното състояние и причина за смъртта 
на екземпляра, като бъдат извършени всички необходими 
изследвания. Издадени са предписания. 

262 30.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртъв делфин на трета буна на 
плажа в гр. Варна 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида “афала” и е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. 
Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 4 е оставен на мястото, където е открит. 

263 30.10.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртъв делфин на втора буна на 
плажа в гр. Варна 

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

Сигналът съвпада със сигнал №260 от 28.10.2010 г. 
 
 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец октомври 2010 г. са 20 броя с номера от 244 до 263 според регистъра за сигнали приети по “Зелен 

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

           ДИРЕКТОР: 

 

Румяна Радилова 

 


