ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2012 Г.
№

ДАТА

1.

04.04.2012 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил
по електронната поща
на РИОСВ-Бургас

СИГНАЛ
Разпространение на миризми
при наторяване в землището на
Ахелой

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Извършени са проверки на място
на 30.03.2012 год. и 04.04.2012
год., при които е установено, че се
извършва
наторяване
на
обработваема земеделска площ, за
която има договорни отношения
между собственика на земята и
Управителя на фирма „Карас“
ООД. При първата проверка в
присъствието
на
двама
от
жалбоподателите
не
е
констатирано
наличие
на
неприятни миризми, тъй като
нивата е била заорана. На
следващата проверка, съвместно с
представител на община Поморие,
е доловено наличие на миризма на
животинска тор при определена
посока и сила на вятъра.
Управителят на „Карас“ ООД
уверява, че до 3 дни ще се
преустанови наторяването. Самото
наторяване продължава не повече
от 7-8 дни, през които се
оползотворява наличният в двата
резервоара
торов
отпад.
Оптималното оползотворяване на
торовия отпад е условие
от
Решение по оценка въздействието
върху околната среда № 4-2/ 2002г.

2.

17.04.2012 г.

Сигналът е постъпил Около моста на Бургаския
по Зелен телефон
плаж има петна от масло и
ръжда

РИОСВ-Бургас

3.

18.04.2012 г.

Сигналът е постъпил Намерен мъртъв делфин на
по електронната поща плажа в местността „Аурелия”,
на РИОСВ-Бургас
между гр. Несебър и с. Равда

РИОСВ-Бургас

При извършената проверка на
17.04.2012г.
в
района
на
платформата на мостика се
констатира петно с приблизителни
размери дължина около 3,5м с
различна ширина средно около
0,5м, без опаласценция и мирис.
Взета е водна проба за физикохимичен анализ по показатели:
активна реакция, азот амониев,
общ фосфор, БПК5, екстрахируеми
вещества,
нефтопродукти
и
повърхностно активни вещества.
Служители на Дирекция „Морска
администрация“-Бургас
са
извършили оглед на района на
бургаския залив. Не се е
констатирало петно в района на
залива. Резултатите от изпитване
на
водната
проба
показват
превишения
на
нормите,
определени в Наредба№8/2001г. за
качеството
на
крайбрежните
морски
води
по
показател:
повърхностно активни вещества
(анион-активни детергенти)- 0,285
mg/dm3 при норма 0,1 mg/dm3. Не
са предприети администратвни
мерки
поради
неустановен
източник.
Извършена е проверка на място
съвместно с
РУП-Несебър и
ветеринарни специалисти от отдел
„Защита на животните” в Областна
дирекция по безопасност на
храните /ОДБХ/-Бургас. Открити
са две тела на мъртви делфини от

4.

19.04.2012 г.

Сигналът е постъпил Замърсяване с найлонови
РИОСВ-Бургас
по електронната поща отпадъци източно от сметището
на РИОСВ-Бургас
на гр. Несебър до главния път
Бургас - Варна

вида морска свиня /Phocoena
phocoena/. На основание чл. 39, ал.
2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие труповете се оставят
на място.
При
извършената
на
23.04
проверка на е констатирано
следното, че около депото има
разпилени
леки фракции опаковки, торбички, пластмасови
бутилки, полиети-ленови чували и
други отпадъци.
- в депото по документи
е
установено, че се извършва
запръстяване
на
работния
хоризонт.
Последните
запръстявания на работния участък
са от 21 и 23.04. Извън депото,
между оградата на обекта и
бетоновия възел на „Хит 90" има
създадено незаконно сметище. В
деня
на проверката кола на
строителна фирма „Оазис СМ"
ЕООД изхвърля отпадъци в
посочения район извън депото.
За отстраняване на замърсяванията
е предприето следното:
- с протокол в деня на проверката
са дадени
предписания до
оператора на депото „Голден бъг"
ЕООД в седемдневен срок да
извърши
почистване
на
разпилените
извън оградата
отпадъци.
Периодично
да
извършва ръчно събиране на
отпадъците извън депото.
- с писмо е изискано представител

5.

24.04.2012 г.

Сигналът е постъпил В района на „Бургасцвет 90“ РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
ЕООД до ПР „Атанасовско
езеро“
върху
бившите
свинарници, се депонира пръст
и се засипват храсти и дървета,
при положение, че е започнал
размножителния период на
птиците

6.

25.04.2012 г.

Сигналът е постъпил На плажа в к.к.“Слънчев бряг“ е РИОСВ-Бургас
по Зелен телефон
намерено малко мъртво

на фирма „Оазис СМ" ЕООД да се
яви за съставяне и подписване на
акт за установено административно
нарушение.
Изпратено е писмо до кмета на
община Несебър в съответствие с
чл. 16 от ЗУО да контролира
управлението на отпадъците на
своя територия, да засили контрола
и санкционира лицата, които
изхвърлят
отпадъци
на
неразрешени за това места.
В
изпълнение
на
дадените
предписания на 25, 26 и 27 април
служители оператора и отдел БКС
при община Несебър извършиха
почистване на отпадъците в района
около депото и в писмо уверяват,
че
това
ще
се
извършва
ежемесечно.
Още същия ден охраната на
резерват „Атанасовско езеро“ е
извършила проверка и е спряла
дейността до съгласуването и по
определения ред с РИОСВ-Бургас.
При проверката е констатирано, че
2 терена- 1 частен и 1 под аренда се
засипват с хумус, без отпадъци с
цел обработка на земята. Терените
се ползват за разсадник и са извън
резервата. Няма нарушение на
ЗУО, ЗП и ЗЗТ. Дейността не е в
нарушение
на
режима
на
ЗМ“Бургаски солници“ и ЗЗ
„Атанасовско езеро“.
Делфинът е от вида муткур. Няма
следи от наранявания. Трупът е в

делфинче.

7.

26.04.2012 г.

Сигналът е постъпил От кланицата в с.Чубра
по Зелен телефон
мирише.

РИОСВ-Бургас

добро състояние и може да се
изследва
за
установяване
причините за смъртта. Делфините
са защитени видове по чл.37 от
ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.3
от ЗБР делфинът се изпраща за
научни изследвания в Института по
рибни ресурси гр.Варна.
Извършена
е
проверка
на
27.04.2012 г. Връчена е Заповед
№РД-40/27.04.2012 г на Директора
на РИОСВ-Бургас за прилагане на
принудителна
административна
мярка
за
спиране
на
производствената
дейност
на
„Ависпал“ЕООД, с.Чубра

