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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
№ 
по 
ред 

Дата Постъпил 
сигнал Сигнал Отговорна 

институция Предприети действия 

1. 06.11.2014 г. “Зелен телефон” 

В района на кораба “Дръзки” на бул. 
“Приморски” се носи голямо количество 
прах, в следствие на извършване на ремонтни 
дейности в двора на Военоморския музей. 

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

2. 09.11.2014 г. “Зелен телефон” От тръба в дере тече червена течност, в гр. 
Добрич ул. “Русия” № 2, до магазин “Лидл”. 

РЗИ – Добрич 
Община Добрич 
РИОСВ - Варна 

Сигналът е постъпил и в РЗИ – Добрич, от които е сформирана 
комисия от общ. Добрич, БАБХ, В и К – Добрич, РИОСВ – 
Варна и РЗИ. При проверката на 18.11.2014 г. не е установено 
изтичане на червена вода в дерето.  Вероятна причина за 
допуснатото замърсяване е компрометиран участък от 
канализационната система в района от гъшекланицата до 
дерето. 

3. 10.11.2014 г. “Зелен телефон” Ранен бухал в с. Разделна. РИОСВ – Варна 
Намереният екземпляр е от вида чухал. Птицата е прегледана 
от ветеринар и на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната в 
подходящ за вида район. 

4. 11.11.2014 г. “Зелен телефон” 
Ранен керкенез в сградата на фирма 
“Мултилифт”, до Стария домостроителен 
комбинат. 

РИОСВ – Варна Намереният екземпляр е с добър жизнен статус и на основание 
чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пуснат в подходящ за вида район.  

5. 12.11.2014 г. “Зелен телефон” 

Зад силозите на “БГ Агро” в ЗПЗ – Варна е 
разпиляно голямо количество мекина от 
царевица, в резултат на което в района се 
образува висока запрашеност на въздуха. 

РИОСВ – Варна 

На 12.11.2014 г. в зърнобазата на дружеството са приети 
658 460 кг царевица, която е преминала през зърночистачна 
машина и зърносушилня. Отделената червена люспа (мекина) 
се събира в контейнер и се транспортира до сметище от външна 
фирма. Ежедневно площадката на дружеството се почиства. В 
момента на проверката не е констатирано запрашаване на 
атмосферния въздух с мекина. 

6. 18.11.2014 г. “Зелен телефон” 
Запрашаване на въздуха в централната част на 
гр. Каварна от дейността на зърнобазата в 
района. 

РИОСВ – Варна 

В момента на извършване на проверката в експлоатация е 
единствено зърносушилнята. Зърнобазата е в края на кампания 
по изкупуване на царевица. Площадката на обекта се почиства 
ръчно ежедневно. Дадено е предписание на управителя на 
дружеството за предприемане на допълнителни мерки за 
недопускане замърсяване на атмосферния въздух от дейността 
на зърнобазата, за което писмено да се уведоми РИСОВ-Варна. 
Предписанието е изпълнено в срок. Срещу  лицето допуснало 
замърсяването са предприети административнонаказателни 
действия. 



7. 19.11.2014 г. “Зелен телефон” 
Запрашаване на въздуха на ул. “Уста Кольо 
Фичето” № 17 (ЗПЗ – Варна, под магазин 
“Баумакс”) от дейността на “Зърнени храни”. 

РИОСВ – Варна 

В момента на проверката зърносушилнята е в експлоатация. На 
площадката на обекта около зърносушилнята е установено 
наличие на мекина. Ежедневно се извършва ръчно и машинно 
почистване на площадката. Извън границите на площадката, 
собственост на фирмата има наличие на мекина в канавката, 
граничеща с пътя на ~ 2 м. Дадено е предписание на 
управителя на дружеството за предприемане на допълнителни 
мерки за недопускане замърсяване на атмосферния въздух от 
дейността на зърнобазата, за което писмено да се уведоми 
РИСОВ-Варна. Предписанието е изпълнено в срок. Срещу  
лицето допуснало замърсяването са предприети 
административнонаказателни действия. 

8. 25.11.2014 г. “Зелен телефон” Намерен малък ранен сокол, до 
Зоологическата градина в гр. Варна. РИОСВ – Варна На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, соколът е предаден за 

лечение в ОП “Зоопарк – Варна”. 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ ВАРНА  

1. 06.11.2014 г. Сигнално писмо 

Сигнално писмо относно преграждане на дере 
с изграден път през него, струпване на земни 
маси в местност “Кокарджа” и описани 
вековни дървета в района.. 

РИОСВ – Варна 

Извършена е проверка на място. Установено е, че в същата 
местност в близост до чешма “Аязмото”, в Държавния регистър 
на защитените природни обекти са вписани 2 бр. вековни 
дървета от вида бяла топола (Populus alba). След извършен 
оглед на вековните дървета е установено, че те са в добро 
фитосанитарно състояние. Около ствола им и в периметъра, 
засягащ кореновата им система не са установени изкопни 
дейности или струпване на земни маси.   

2. 06.11.2014 г. Сигнално писмо 
Сигнално писмо относно замърсяване с 
отпадъци северно от магистрала “Хемус”, 
местност “Ялови ниви”, гр. Варна. 

Община Варна 

Извършена е проверка, при която е установено, че са 
нерегламентирано изхвърлени отпадъци от моторни превозно 
средства, строителни и биоразградими отпадъци по 
протежението на черен път успореден на магистралата.  
Сигналът е препратен до Община Варна за предприемане на 
действия по компетентност. 

3. 10.11.2014 г. Жалба 

Жалба срещу фирма ЕТ “Дъга – Иван 
Манолов”, която след измиване на машините 
за обеззаразяване на семена, изпуска водата в 
двора на кооперацията.  

РИОСВ – Варна Извършена е проверка на място, при която не е установено 
изпускане на води в двора на дружеството. 

          

          ДИРЕКТОР: 

             инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  9000, гр. Варна,  ул. “Ян Палах” №4 

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org 


