РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА
№
по
ред

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал от тел. 112 , относно пукната тръба от
шламоотвала Падина, в района на сметището
на с. Падина на 1км в посока заводите.
Сигнал за намерен дилфин на плаж Кабакум

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен птицата е от вида ням лебед и е в
безпомощно състояние. Съставени са КП № 002168/ 01.03.16 г.;
КП № 002169/ 01.03.16 г. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
е настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” – Добрич –
дадени са две предписания.
За спукването на тръбата РИОСВ-Варна е уведомена писменно
от „Солвей Соди“ АД, гр. Девня. Предприети са незабавни
мерки за ремонт на участъка.
Сигналът е неоснователен.

Зелен телефон

Сигнал от с.Стожер, че в ромската махала се
предлагат лебеди.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

Зелен телефон

Сигнал за щъркелово гнездо, което е
наклонено към ел.жици в Старо
Оряхово,ул.»Тунджа» № 28
Сигнал за ранен лебед на втора буна, до
заведение «Рапонги», гр.Варна.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Съставен е КП № 002270/10.03.16 г.,
предприети са необходимите действия.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

Зелен телефон

Сигнал за задушлива миризма в
кв.“»Повеляново» от азотно-торовия завод,
гр.Девня.

РИОСВ - Варна

Зелен телефон

Сигнал за намерено малко корморанче в
гр.Шабла.

РИОСВ - Варна

Сигнала е неоснователен. По данни от АИС Изворите и
автоматичните системи за собствени непрекъснати измервания
на „Агрополихим“ АД, гр. Девня няма регистрирани
концентрации над нормите. При извършената незабавна
проверка от служители на община Девня не е установено
замърсяване.
Сигналът е основателен птицата е от вида малък корморан и е
в безпомощно състояние. Съставени са КП № 002187/ 15.03.16
г.; КП № 002189/ 15.03.16 г. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ЗБР е настанен за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” –
Добрич – дадени са две предписания.

Зелен телефон
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Зелен телефон
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Зелен телефон

Зелен телефон

11.03.2016

15.03.2016

Предприети действия

РИОСВ - Варна

01.03.2016

8

Отговорна
институция

Сигнал за намерен ранен лебед в района на гр.
Шабла
1.
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Сигнал

Зелен телефон
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21.03.2016
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24.03.2016

Зелен телефон

Зелен телефон
11

28.03.2016
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29.03.2016

Зелен телефон

Сигнал за нерегламентирао сметище в
местност »Боровец- север» на входа от към
Аспарухово, бивш ресторант «Боровец»,
първите кофи за отпадъци. Червен микробус
Ивеко изхвърля отпадъци- строителни
материали на 15 м. от кофите.
Сигнал за задушлива миризма от автосервиз
на ул.»Прилеп» №66, срещу
бензиностнацията. Горят гуми и плоскости.
Сигнал за намерени ранени таралеж и сова в
гр.Варна.

Сигнал за ранен щъркел на магистрала Хемус,
на 5 км.след гр.Девня.

Община Варна

Препратен по компетентност.

Община Варна

Препратен по компетентност.

РИОСВ - Варна

Сигналът е основателен. Съставени са КП № 002119/ 28.03.16
г.; КП № 002120/ 29.03.16 г. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ЗБР са настанени за лечение и отглеждане в ОП “ЦЗПЖ” –
Добрич – дадени са две предписания.

РИОСВ - Варна

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЖАЛБИ И СИГНАЛНИ ПИСМА В РИОСВ-ВАРНА
1

2

Сигнално писмо

Сигнал за сеч в защитена местност „Суха
река“.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.

Сигнално писмо

Сигнално писмо относно закупен глог с
мирис на бензин и наличие на мухъл, закупен
от щанд-маса пред сладкарница Адамо
гр.Варна.

РИОСВ - Варна

Сигналът е неоснователен.
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