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№ 
по 
ред 

 
Дата 

 
Постъпил 

сигнал 

 
Сигнал 

Отговорен отдел 
специалист Предприети действия 

70. 02.05.2011г. 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В нивата между селата Суворово и 
Ветрино е открит екземпляр от вида 
“пеликан” със счупено крило. 

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

Екземплярът е от вида “розов пеликан” включен в приложение № 3 на 
ЗБР. Птицата е видимо изтощена и е настанена в ОП “Зоопарк – 
спасителен център”, гр. Варна. 

71. 02.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В сградата на Областна Управа – 
Варна е открит екземпляр от вида 
“чайка” с фрактури на крайниците. 

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

Откритият екземпляр е от вида “жълтокрака чайка” и е в безпомощно 
състояние. Екземплярът не  е включен в приложение № 3 на ЗБР. 

72. 03.05.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Добрич на околовръстен път в 
кв. “Изгрев” – района е обгазен и 
силно задимен, остра миризма от 
горене на гуми. 

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

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

73. 03.05.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В с. Ягнило, община Ветрино са 
забелязани щъркели, свиващи гнездо 
на електрически стълб. 

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

Извършена е проверка, при която не е установено наличие на 
щъркелово гнездо. 

74. 04.05.2011г Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Забелязан екземпляр от вида “бял 
щъркел” в района на Летище – Варна 
с фрактура на крилото. 

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

В момента на проверката не е констатирана птица от вида “бял 
щъркел”. 

75. 05.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Забелязана е екзотична птица до 
градинката зад “цветния пазар” на 
“Чаталджа” в гр. Варна. 

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

В момента на проверката не е установена птица. 
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76. 09.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е екземпляр от вида “черна 
чапла” в района на Морската градина 
във Варна. 

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

Намереният екземпляр е от вида “голям воден бик” включен в 
приложение № 3 на ЗБР. Птицата е видимо изтощена и неадекватна и е 
настанена за лечение в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна. 

77. 10.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

 Поради повреда на 
пречиствателните съоръжения на 
канала на “офицерския плаж” в гр. 
Варна, в морето се заустват 
отпадъчно – фекални води. 

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

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

78. 10.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В района на местност “Траката” в гр. 
Варна, е забелязано изтичане на 
сантинни води от кораб в Черно 
море. 

Отдел  
“УО, В и ВФВ”- 
началник отдел Н. 
Петроеа 

Сигналът е препратен до Морска Администрация - Варна за 
предприемане на действия по компетентност. 

79. 11.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В края на с. Кичево – гъст дим. Отдел  
“КАВ и КПКЗ” – гл. 
експерт “КАВ”- Д. 
Маринова, ст. експерт 
“ЕПД”Б. Павлова 

При извършената проверка не е установено наличие на гъст дим и 
горивни процеси. 

80. 15.04.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Сеч на дървета от защитени видове в 
с. Орешак. 

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

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка е констатирана сеч на дървета от вида 
“орех”, който не е включен в приложенията на ЗБР.  

81. 16.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е мъртъв екземпляр от вида 
“бял щъркел” в гнездо, в с. Ген. 
Киселово, общ. Вълчи Дол. 

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

При извършената проверка е констатирана смърт на екземпляр от 
вида “бял щъркел”. Причините за смъртта не са установени. 

82. 16.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е екземпляр от вида 
“таралеж” зад операта във Варна. 

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

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

83. 17.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Между гр. Балчик и к. к. “Албена” се 
изхвърлят строителни отпадъци от 
камион с регистрационен № ТХ 0361 
РХ. 

Отдел  
“УО, В и ВФВ”- 
началник отдел Н. 
Петроеа 

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

84. 17.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

От предприятие “Ролко” АД, 
находящо се в ”Кайсиева градина”, 
кв. “Вл. Варненчик” се чува много 
силен шум. 

Отдел  
“УО, В и ВФВ”- 
ст.експерт “ВФФ” Ц. 
Герджикова 

Сигналът е неоснователен. 
При извършена 24 часова проверка на цитираното предприятие и 
замерване на производствения шум не са констатирани отклонения от 
нормите. 

85. 19.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е екземпляр от вида “бухал” 
с ранено крило в кв. “Аспарухово”, 
ул. “Злетово” № 31. 

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

Сигналът е основателен. 
Намерен е екземпляр от семейство “домашна кукумявка”, включен в 
приложение № 3 на ЗБР. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк – 
спасителен център”, гр. Варна. 

86. 19.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен екземпляр – бебе от вида 
“сова” на ул.”Отец Паисий” 24 в гр. 
Добрич – Зоокъща “Вивавет”. 

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

Сигналът е основателен. 
Намерен е екземпляр от семейство “совоподобни”, включен в 
приложение № 3 на ЗБР. Птицата е настанена в ОП “Зоопарк – 
спасителен център”, гр. Варна”. 
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87. 24.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На ул. “Зеленика” № 8 гр. Варна, на 
покрива на таванско помещение – 
заклещена лястовица. 

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

Към момента на проверката е констатиран екземпляр от вида 
“лястовица”, включен в приложение № 3 на ЗБР. Екземплярът е във 
видимо добро състояние. 

88. 
 

24.05.2011 г. 
 
 
 

Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В Калиакра – местност “Болата” е 
открит мъртъв екземпляр от вида 
“делфин”. 

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

Извършена е проверка, при която обстойно е обходен района. Не е 
открит екземпляр, описан в сигнала. 

89. 24.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В гр. Варна на плажа до втора буна е 
намерен мъртъв делфин. 
 

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

Извършена е проверка, при която е открит мъртъв екземпляр от вида 
“делфин”. Уведомени са “Екарисаж Варна” и Община Варна. 
Екземплярът е извозен от мястото. 

90. 25.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Незаконна продажба на билки в 
центъра на с. Градинарово. 

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

Извършена е проверка, при която е установено, че на територията на 
билкозаготвителния пункт не са налични билки под специален режим 
на опазване и ползване. Дадени са предписания да бъдат представени 
разрешителните за събирането на билки в РИОСВ – Варна в срок до 
09.06.2011 г. 

91. 25.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е екземпляр от вида “сокол” 
в гр. Варна на ул.”Тролейна”№ 36. 

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

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

92. 25.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На плажа в с. Тюленово рибари 
изливат отработено масло в морето. 

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

При извършената проверка не е установено замърсяване на морето с 
нефтопродукти. 

93. 26.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В двора на детска градина в гр. 
Варна, бул. “Република” № 3, е 
открит екземпляр от вида “сова”. 

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

При извършената проверка е констатиран екземпляр от вида “сова”, 
включен в приложение № 3 на ЗБР, екземплярът е във видимо добро 
състояние и е пуснат в подходящо за вида местообитание. 

94. 26.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В района на блоковете в гр. Белослав 
са открити две туби с “одориращо ве 
щество”, при смесването му с вода е 
обгазен района. 

Отдел  
“УО, В и ВФВ”- мл. 
експерт Н. Юсеин и 
отдел  
“КАВ и КПКЗ” – 
гл.експерт “КПКЗ” Т. 
Тонев. 

Сигналът е основателен. 
При извършената проверка на място е установено изливане на 
одориращо вещество за омирисяване на природната газ от фирма 
“ЧТК” АД, гр. Варна. Предприети са действия от страна на 
дружеството за намаляване на миризмата от одоранта. 

95. 27.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В сградата на община Шабла е 
открит ранен екземпляр от вида 
“сова”. 

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

Намереният екземпляр от вида “сова” е включен в приложение № 3 на 
ЗБР и е настанен в ОП “Зоопарк – спасителен център”, гр. Варна. 

96. 28.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В с. Ветрино е открит мъртъв 
екземпляр от вида “бял щъркел”. В 
гнездото има малки екземпляри. 

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

При извършената проверка е констатирано наличието на щъркелово 
гнездо, в което има два млади и един възрастен екземпляр от вида 
“бял щъркел”. На отстояние от гнездото е намерен мъртъв екземпляр 
от същия вид.  

97. 28.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

Намерен е екземпляр от вида 
“пчелояд” с фрактура на крилото. 

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

Намереният екземпляр не е включен в приложение № 3 на ЗБР.  
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Бакалов 

98. 28.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На плажа на “Дружба” във Варна, са 
намерени два мъртви делфина. 

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

При извършената проверка на място е констатиран мъртъв екземпляр 
от вида “делфин”. Уведомена е Община Варна и екземпляра е извозен 
до “Екарисаж Варна”. 

99. 29.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

На пл. “Славейков” №1, гр. Варна е 
хваната 30 см змия. 

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

Намереният екземпляр е от вида “сива водна змия”, но не е включен в 
приложенията на ЗБР. Змията ще бъде пусната в подходящо за вида 
местообитание. 

100. 29.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В кк. “ Албена”, до бар “Арабела”, до 
рибарската хижа е намерен мъртъв 
делфин. 

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

Намерен е мъртъв екземпляр от вида делфин. Екземпляра е млад, с 
дължина около 80 см в начална фаза на разлагане без видими следи от 
рибарски мрежи или други наранявания.  

101. 30.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В с. Кранево, хотел “Палмата”, втора 
буна в посока к. к. “Златни пясъци” е 
открит мъртъв делфин. 

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

Намерен е мъртъв екземпляр от вида делфин. Екземпляра е млад, с 
дължина около 60 см в начална фаза на разлагане без видими следи от 
рибарски мрежи или други наранявания. 

102. 31.05.2011 г. Сигналът е постъпил 
по “зелен телефон” 

В началото на плажа на “Почивка”, 
във Варна е открит мъртъв делфин. 

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

Извършена е проверка, при която е обходена плажната алея. Не е 
открит екземпляр описан в сигнала. 

 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ ВАРНА 
1. 04.05.2011 г. Сигналът е постъпил 

по електронната поща. 
Фирма “Ошън фиш” ООД умишлено 
не праща такса опаковки. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”-  
мл. 
експерт”ФКТМПО” Р. 
Ариф 

Сигналното писмо е препратено по компетентност до РИОСВ – 
София. 

2. 26.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Незаконен строеж в природен 
резерват “Камчия”. 

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

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка е установено, че строителните обекти 
отстояват на 500 м от ЗМ “Лонгоза” Р. “Камчия”. 

3. 26.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Сеч в защитена местност “Лонгоза”. Отдел  
“О ст .експерт “ЗТ”-
Хр. Димов ВОС, ЕО и 
ЗП” –  

Сигналът е неоснователен. 
При извършената проверка е констатирана сеч, която се извършва по 
утвърден лесоустройствен план от 2007 г. на ДГС – с. Старо Оряхово, 
общ. Долни Чифлик. 
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4. 30.05.2011г. Сигналът е постъпил 
по електронната поща. 

Изхвърлени токсични отпадъци в 
контейнер за битов отпадък от ателие 
за химическо чистене в МОЛ “Двете 
кули”, гр. Варна. 

Отдел  
“УО, В и ВФФ”-  
ст. експерт “ГПСОВ” 
Ю. Златева 

Предстои извършване на проверка на 09.06.2011 г. 

Бележка: Приетите сигнали по “зелен телефон” за месец май 2011 г. са 33 броя с номера от 70 до 102 според регистъра за сигнали приети по “Зелен телефон”. По 

електронна поща са получени 4 броя сигнали за месец май 2011 г. 

           ДИРЕКТОР:  

Румяна Радилова 

 

Изготвил: Ст. специалист “АО”, отдел “АПО, ЧР и ВО”, Д. Късова 

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

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

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

 


