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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ – ГР. ВАРНА 
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА  

 
№ 
по  
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

 
 

212 01.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Щъркел в безпомощно състояние 
в с. Оброчище. 

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

Сигналът е основателен. 
В северозападния край на с. Оброчище до язовир “Ляхово”е 
намерен щъркел. Птицата не е наранена. При опит да бъде 
уловена прелита през 10-15 метра. По информация от подателят 
на сигнала, преди 2-3 дни птицата е била видимо изтощена, не е 
можела да прелети до гнездото си и други щъркели са се 
опитвали да я наранят. Към момента на проверката щъркела е 
способен да лети на кратки разстояния. 

213 01.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На ул.”Цаню Тодоров”, гр. Варна 
разкомплектоват автомобили. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– гл. експерт Л. Кошев 

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка не се констатира разкомплектоване и 
условия за това. 

214 01.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерен е орел в безпомощно 
състояние – с. Венчан. 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр от разред “Соколоподобни” е в 
безпомощно състояние. По тялото на птицата няма видими 
външни наранявания и фрактури. Птицата отказва да лети, и да 
се храни. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата ще бъде настанена в 
“Зоопарк – Спасителен център” гр. Варна. 



Наименование на документа или празно поле 
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215 03.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Между с. Дончево и с. Опанец 
наличие на голямо количество 
странични животински продукти 
от производство на яйца и птици. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– гл. експерт, Л. 
Кошев 

Сигналът е основателен. 
При извършената проверка е констатирано голямо количество 
странични животински продукти вдясно на пътя от с. Дончево за 
с. Опанец. От външния вид на страничните животински 
продукти е видимо, че последните са складирани отдавна. 
Последните са изсъхнали и не се усеща специфична миризма. На 
основание чл. 98, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците са 
издадени задължителни предписания. 

216 03.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерен щъркел със счупен крак 
и безпомощно състояние с. 
Дуранкулак. 

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

Сигналът е основателен. 
В началото на с. Дуранкулак е намерен щъркел със счупен долен 
крайник. Птицата ще бъде настанена в ОП “Зоопарк -Спасителен 
център – гр. Варна 

217 03.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Бедстващ корморан на плажа на 
к.к. “Албена” 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – ст.експерт 
Стела Дочева 

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида голям гмурец (Podiceps 
cristatus), включен е в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. Екземплярът е жив, физически слаб и с 
обездвижени крака. На основание чл. 39, ал.2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/ 2002 г. с изм. и доп.), 
екземплярът ще бъде настанен за лечение в ОП “Зоопарк – 
Спасителен център” – гр. Варна. 

218 06.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртъв делфин на плажа в гр. 
Варна. 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният  екземпляр е от семейство Делфини (Delphinidae), с 
дължина около 1 м и е в напреднал стадий на разлагане. На 
основание чл. 39, ал.2, т.4 от Закона за биологичното 
разнообразие, екземплярът се оставя на мястото, където е 
намерен. 

219 07.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртъв делфин на плажа на гр. 
Шабла. 

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

Сигналът е основателен. 
Екземплярът е от вида “морска свиня” с размер 110 см. Няма 
следи от рибарски мрежи. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
делфинът ще остане на мястото, където е намерен. 

220 10.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Изсичане на дървета – върби, 
масивни тополи и др. до река в с. 
Долище. 

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

Сигналът е основателен. 
В центъра на с. Долище до главния път покрай реката има 
изсечени и подредени на групи дървета от вида плачеща върба и 
тополи. Тези видове не са включени в Приложениенията на 
Закона за биологичното разнообразие. Изсичането на държетата 
е извършено от Община Аксаково, като опасни. Общината е 
уведомена от кмета на с. Долище, след което са били маркирани. 
Сечта е извършена със заповед на компетентния орган – община 
Аксаково. 



Наименование на документа или празно поле 
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221 10.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Силна миризма на сяра в кв. 
“Владиславово”. 

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

Сигналът е основателен. 
При проверка на регионално депо за неопасни отпадъци са 
констатирани открити участъци (не запръстени), върху тялото на 
депото . Не е изпълнено цялостното запръстяване на 
отпадъчното тяло и покриване на откритите участъци със земни 
маси, в съответствие с оперативния план и съгласувания с 
РИОСВ – Варна срок 22.08.2010 г. В охранителните канавки и в 
дерето под ретензионния басейн не е установено наличие на 
инфилтрат. Ретензионният басейн е с ниво значително под 
максималното. В момента на проверката наличие на миризми 
извън границите на обекта не са установени. Атмосферните 
условия (слаби периодични превалявания), умерен вятър и 
значително понижение на температурите благоприятстват за 
ограничаването на разпространението на миризмите. 

222 10.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Под Аспарухов мост се носи 
силна миризма на изгорели 
биологични отпадъци. 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл.експерт Д. 
Маринова и Отдел 
“УО, В и ВФФ”- 
ст.експерт Д. Илиева 

Сигналът е основателен. 
В самоделно изработена печка работници на дружеството са 
запалили парчета от кабели, с цел добиване на цветни метали. 
Кабелите са отпаднали от обект, който е изпълнявало 
дружеството. На основание чл. 26 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух са издадени предписания, да не се допуска 
запалване на отпадъци на територията на дружеството. В 
отоплителната печка да се изгарят  единствено стандартни 
горива. 

223 11.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На плажа в гр. Варна около втора 
буна плуват животни с дълги 
опашки, които приличат на видри. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Обходена е бреговата ивица в района между двете буни. Не са 
констатирани животни с дълги опашки. 

224 12.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В местността “Кабакум” до лифта 
тече мръсна вода към морето. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– началник отдел Н. 
Петрова 

Сигналът е основателен. 
Констатирани са следи от изтичане на води от неустановен 
произход от шахта покрита с капак, разположена в бар. Водите 
са текли по улицата пред заведението и са попили в пясъчната 
ивица. В момента на проверката не се установява изтичане. 
Заведението е затворено, а достъп до шахтата няма. 
Сигналът е изпратен на община Варна за предприемане действия 
по компетентност. 



Наименование на документа или празно поле 
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225 13.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Силна миризма от “Екарисаж – гр. 
Варна” 

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

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка се констатира седното: на 11.09.2010 
г. са изпразнени деструкторите; на 12.09.2010 г. и на 13.09.2010 
г. до обяд машини не са зареждани. Всеки понеделник до обяд се 
извършва профилактика на инсталацията. В събота и неделя 
участък мелница не е работил. Същия е започнал работа на 
13.09.2010 г., в 08:00ч. В момента на проверката наличие на 
миризма в с. Казашко не е установена. Обезмирисителната 
инсталация в “Екарисаж” – гр. Варна работи. На плоадката за 
временно съхранение на месокостно брашно са налични 
приблизирелно 400 т брашно, което е натрупано след спирането 
на приема от фирма, за което писмено е изпратено уведомление 
до  РИОСВ – гр. Варна. При обиколката на инсталацията 
миризма не се усеща около площадката за временно съхранение 
на месокостно брашно на границата на обекта. При проврката 
вятъра е със скорост над 3 м/сек в посока север – североизток. 

226 13.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В жилище находящо се в кв. 
“Младост” бл.147 е намерен 
гущер от вида балкански гекон. 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида нощен гущер (гекон) – 
Cyrtopodion kotschyl. Екземплярът е с частично откъсната 
опашка и увредено дясно око. Видът нощен гущер (гекон) е 
включен в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). На основание чл. 49, ал. 2, т.2 екземплярът 
ще бъде настанен в ОП “Зоопарк – Спасителен център”- гр. 
Варна. 

227 14.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На 300м от брега в местността 
Фичоза е забелязано маслено 
петно в морето. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– началник отдел Н. 
Петрова  

Сигналът е неоснователен. 
При проверката не се установи наличие на маслено петно. 

228 16.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В района на Централна поща е 
намерена лястовица със счупено 
крило. 

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

Сигналът е основателен. 
Намереният екземпляр е от вида “градска лястовица” и е със 
счупено ляво крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата ще бъде настанена в 
ОП”Зоопарк – Спасителен център” – гр. Варна за лечение. Видът 
“градска лястовица” е включен в Приложение 3 на ЗБР. 

229 16.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Пет умрели щъркела по пътя към 
гр. Добрич, след с. Стожер. 

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

Сигналът е основателен. 
На 3 км от с. Стожер в посока гр. Добрич от лявата страна на 
пътя Варна – Добрич, до метален стълб от далекопровод № 25 е 
намерен мъртъв екземпляр от вида “бял щъркел”, а от 
електропроводите на бетонен стълб № 26 виси втори мъртъв 
екземпляр от същия вид. Видът “бял щъркел” е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. На 
основание чл. 39, ал. 2, т.4 от ЗБР двата екземпляра от вида “бял 
щъркел” се оставят на мястото, където са намерени. 



Наименование на документа или празно поле 
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230 17.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Ранен щъркел в училището на с. 
Славейково, община Провадия. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – началник отдел 
Д. Чавдарова 

Сигналът е основателен. 
В района на ОУ”Асен Златаров”, с. Славейково, община 
Провадия е намерен екземпляр от вида “бял щъркел” в 
безпомощно състояние. Птицата е с фрактура на лявото крило и 
е в добър жизнен статус. Видът “бял щъркел” е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. На 
основание чл. 39, ал. 2, т.4 от ЗБР двата екземпляра от вида “бял 
щъркел” се оставят на мястото, където са намерени. 

231 17.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Силна миризма от “Екарисаж” – с. 
Тополи 

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

Сигналът е неоснователен. 
Подателят на сигнала е отказал съвместна проверка с експерти 
от РИОСВ - Варна на място в “Екарисаж – Варна” ЕООД. 
Обходен е района на кметството в с. Тополи от кметството до 
последната спирка на селото, която е граница на населеното 
място по пътя за “Екарисаж – Варна” ЕООД до включването му 
в крайезерен път. Не се установи наличие на миризма. 

232 17.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртъв делфин в местността 
“Бялата лагуна” – местността 
“Тузла”. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Обходен е района на местността “Бялата лагуна” след 
местността “Тузла”. Не е открит мъртъв екземпляр от вида 
“делфин”. 

233 17.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерен е щъркел с ранено крило, 
с. Приселци. 

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

Сигналът е неоснователен. 
Подателят на сигнала е съобщил, че птицата е отлетяла.  

234 17.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртво делфинче на централен 
плаж в с. Кранево. 

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

Сигналът е основателен. 
На плажната ивица в с. Кранево е намерен мъртъв екземпляр от 
вида “делфин”, който е с дължина на тялото около 120 см. Не са 
констатирани външни наранявания и следи от мрежи. 
Екземплярът е в напреднал стадий на разлагане. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, 
делфинът ще бъде оставен на мястото, където е намерен. Видът 
“делфин” е включен в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. 

235 18.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В гр. Суворово е намерен 
пострадал щъркел от 
ветрогенератори. 

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

Сигналът е основателен. 
В района на ветроенергиен парк до гр. Суворово е намерен 
екземпляр от вида “бял щъркел” в изтощено състояние и 
невъзможност да набере височина при полет. Видът “бял 
щъркел” е включен в Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. На основание чл. 39, чл. 2, т. 2 от ЗБР, 
екземплярът ще бъде настанен в ОП “Зоопарк – Спасителен 
център” – гр. Варна. 
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236 20.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Замърсяване с люспи и зърнени 
храни в Западна промишлена зона 
гр. Варна. 

Отдел “КАВ и КПКЗ” 
– гл. експерт Д. 
Маринова; Отдел”УО, 
В и ВФФ” – началник 
отдел Н. Петрова 

Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

237 21.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Замърсяване със строителни и 
битови отпадъци в местността 
“Ракитника”. 

Отдел “ОВОС, ЕО и 
ЗП” – гл. експерт Й. 
Йорданов; Отдел 
“УО, В и ВФФ” – ст. 
експерт Д. Илиева 

Сигналът е основателен. 
Теренът се намира на около 400м от пътя в кв. “Галата” към 
Черноморец. Преминава се по черен път през лозята и е 
отдалечен на около 300м от населеното място. За терена има 
проект за рекултивация съгласуван от МОСВ. Поставена е 
бариера и информационна табела. Достъпа от източната страна е 
ограничен. Извършва се насипване с изкопни земни маси и 
строителни отпадъци. Границите на имота са обозначени с 
видими знаци. Наблюдава се замърсяване извън имота 
предназначен за рекултивация с битови отпадъци, насипани на 
пътя и в близкото дере в обем около 20 кв.м.Насипването се 
извършва в границите на имота. Не се наблюдават оасни 
отпадъци в терена. Денивелацията в западната част спрямо 
прилежащия терен е около 5 до 6 м.  
Издадени са предписания да се постави охрана на терена със 
срок постоянен. 

238 24.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Намерен мъртъв делфин на 
плажната ивица в района на втора 
буна гр. Варна. 

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

Сигналът е основателен. 

На плажната ивица е намерен мъртъв екземпляр от вида бял 
делфин с дължина около 70 см. Има открита прободна рана в 
областта на корема. Видът “обикновен делфин” е включен в 
Приложение 3 и 4 на Закона за Биологичното разнообразие. 
Съгласно чл. 39, ал. 2, т.3 от ЗБР екземплярът се оставя на 
мястото, където е намерен. 

239 24.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Във връзка с реализацията на 
проект “Трансформация на ПОСВ 
– Аспарухово помпена станция” е 
допуснато замърсяване с 
отпадъчни води на канал свързващ 
Варненско езеро с Черно море – 
при пробен пуск. 

Отдел “УО, В и ВФФ” 
– началник отдел Н. 
Петрова 

Сигналът е основателен. 
В процес е изпълнение на проект “Трансформация на ПОСВ – 
Аспарухово в помпена станция и транспортиращ тръбопровод”. 
На 23.09.2010 г. е направен пробен пуск на новите съоръжения. 
Водите са отклонени около 18 ч като част от тях са насочени към 
новите съоръжения. В 20ч е монтиран савак, който да не 
позволява постъпване на води в новите съоръжения, но не е бил 
достатъчно плътно затворен и част от водите са постъпвали в 
новите съоръжения.  
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240 27.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

На централен плаж – гр. Варна е 
намерен умрял делфин. 

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

Сигналът е основателен. 
На плажната ивица е намерен умрял екземпляр от вида афала с 
дължина около 1,2 м. Видът афала е включен в Приложение 3 на 
Закона за биологичното разнообразие. На основание чл. 39, ал. 2, 
т. 3 от ЗБР екземпляра остава на мястото, където е намерен. 

241 27.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Мъртъв делфин на плажа в 
местността “Почивка” 

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

Сигналът е основателен. 
На плажната ивица в местност “Почивка”, гр. Варна е намерен 
умрял екземпляр от вида обикновен делфин с дължина около 
1,20м, в напреднал стадий на разлагане, без видими следи от 
мрежи. Видът е включен в Приложение 3 от Закона за 
биологичното разнообразие. На основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР 
екземплярът от вида обикновен делфин се оставя на мястото, 
където е намерен. 

242 28.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

Запалени стърнища в землищата 
на с. Овчарово и с. Добрево, 
община Добричка 

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

Сигналът е неоснователен. 
При проверка на място не се установиха горящи или изгорели 
участъци в землището на с. Овчарово посока с. Росеново, с. 
Паскалево. 

243 29.09.2010 Сигналът е 
получен по “зелен 
телефон” 

В гр. Шабла е намерен малък 
щъркел в безпомощно състояние 

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

Сигналът е основателен. 
Немреният екземпляр е от вида “бел щъркел”, включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Птицата 
е млад екземпляр, изтощена и отказва да лети. Птицата ще бъде 
настанена в ОП “Зоопарк -Спасителен център – гр. Варна 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец септември 2010 г. са 32 броя с номера от  212 до 234 според регистъра за сигнали приети по “Зелен 

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

           ДИРЕКТОР: 

 

Румяна Радилова 


