ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2011 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил В к-с”Славейков” от една
по „Зелен телефон”
седмица не се диша от остра
задушлива миризма на мазут
(вечер след 22 часа).

1.

06.01.2011 г.

2.

07.01.2011 г.

Сигналът е постъпил В района на „Д.Езерово” по
по „Зелен телефон”
пътя към „Деспред” горят гуми
и е много обгазено.

3.

17.01.2011 г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

Нерегламентирано изхвърляне
на излезли от употреба гуми по
пътя за с.Димчево.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас и
ОУ”Гр.Защита”Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена
е
проверка
на
посочения
адрес
от
ОУ
”Гр.Защита”-Бургас във връзка с
получени сигнали от граждани за
замърсяване на въздуха за периода
20.00ч. на 05.01 до 08.00ч. на
06.01.2011г. Няма констатирани
неприятни миризми.
Измерванията
направени
от
мобилната лаборатория показват
нулеви стойности.
РИОСВ-Бургас и Забелязан е черен дим в района на
Община Бургас
оранжериите до „Бургасцвет”.
Инспектори от отдел УОС към
Община Бургас са извършили
незабавна проверка на 07.01.2011 г.
след сигнализиране от страна на
РИОСВ-Бургас. Констатирано е, че
работник от оранжериите е запалил
отпадъци и гумени уплътнения.
Незабавно са предприети мерки и
огъня е загасен.
РИОСВ-Бургас
При извършената проверка на
25.01.2011 г. на указаното място се
установява, че има 3 бр.гуми от лек
автомобил, а на още 100-150м понавътре-2бр. Поради заснежения и
мокър терен не може да се направи
по-подробен оглед навътре в
гората. Не са дадени предписания.
При пролетното почистване на
Община Бургас по данни на кмета

4.

25.01.2011 г.

Сигналът е постъпил Нерегламентиран
улов
на
по
„електронната пойни птици в района на ж.к.
поща на РИОСВ- „Меден рудник”
Бургас”

РИОСВ-Бургас

5.

26.01.2011 г.

Сигналът е постъпил В ”Кроношпан”ЕООД се гори
по „Зелен телефон”
„нещо” и се вдига пушек.

РИОСВ-Бургас

на с.Димчево се отстраняват
замърсявания с отпадъци.
На 28.01.2011г. е извършена
съвместна проверка от експерти на
РИОСВ – Бургас и служител на IV
РПУ гр. Бургас
Обходени са покрайнините на ж.к.
„Меден рудник”, при което не са
установени лица, извършващи лов
на пойни птици. Открити са
„установки” (букети) от сухи
храсти, които са използвани като
примамки за пойните птици.
Източника не е идентифициран. В
”Кроношпан”ЕООД на въпросната
дата няма регистрирани аварии и
запалвания.

