ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ AПРИЛ 2013 Г.
№

ДАТА
28.03.2013

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
ОТГОВОРНА
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
Сигналът е получен Нерегламентирано сметище в с. РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Речица,
Община
Руен.
Сметището е в стопанския двор
на селото.

1.

01.04.2013

Сигналът е получен Отсичане на 3 броя дървета - Община Царево
на електронната поща орех, находящи се в с.Изгрев,
Община Царево

2.

01.04.2013

Сигналът е получен Изхвърлено мъртво делфинче РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
на плажа в Поморие

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Извършена
е
проверка
на
12.04.2013 г., при която е
констатирано замърсяване с битови
отпадъци. Дадено е предписание на
кмета на село Речица в срок до
10.06.2013 г. да се почисти терена.
При неизпълнение в посочения
срок
ще
бъдат
предприети
административно-наказателни
мерки.
Редът за опазване на озеленените
площи
и
декоративната
растителност в населените места и
извънселищните
територии
е
регламентиран със Закона за
устройство на територията и
Наредба №1 от 10.03.1993 г. за
опазване на озеленените площи и
декоративната растителност, които
не са от компетентността на
РИОСВ, освен в случаите когато
дървото е обявено за вековно и
забележително,
което
за
конкретния случай не е налице.
При проверката се установява, че
трупът е на делфин от вида муткур
(Phocoena phocoena) с дължина на
тялото около 1 метър в напреднал
стадий на разлагане. Видът е
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защитен
и
е
включен
в
Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие трупът се оставя на
място.
3.

01.04.2013

Сигналът е получен В
магазин
„Интерспорт“, РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
намиращ се в „Бургас Плаза“
има ранено птиче.

При разговор със сигналоподателя
се установява, че птицата е
излетяла от магазина.

4.

01.04.2013

Сигналът е получен В с. Свобода, общ. Камено, на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
400 м. от селото, в посока
Бургас, трактор излива с маркуч
течност в река Кавакдере,
вследствие на което реката е
замърсена.

В
момента
на
проверката
01.04.2013 г. няма изтичане на
отпадъчни води в района, нито
замърсяване на водни обекти и/или
прилежащи терени. На около 200
метра от реката в местност "Кавак
дере", в нива до шосето, има два
трактора, единия от които е
свързан с ремарке, на което са
натоварени четири бидона, пълни с
вода. Водата е мътна, но няма вид
и мирис на битово - фекална. В
момента на проверката втория
трактор, свързан с оросителна
система, пръска съседна нива. На
проверката
е
присъствал
и
управителя
на
фирма
"Караборунски"ООД,
стопанисваща двата трактора. По
данни на същия, около 17.30 часа
на 01.04.2013 г., от участъка на
реката в непосредствена близост до
шосето, чрез свързан с помпа
маркуч, е изчерпена вода, с която
са напълнени четирите натоварени
2

5.

02.04.2013

Сигналът е получен В кв. „Г.Езерово“, в близост до РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
местност
„Патарника“
се
извършва бракониерство
с
мрежи на диви пойни птици.

6.

02.04.2013

Сигналът е получен Изсичане на дървета в гр.Котел, Община Котел
на Зеления телефон
в това число и вековни.

7.

02.04.2013

Сигналът е получен В Несебър - в стария град, на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
плажа е намерен мъртъв
делфин.

8.

10.04.2013

Сигналът е получен Паднало птиче в балкон, на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
ул.“Перущица“26.

на ремаркето бидони. При оглед на
реката в местност "Кавак дере", по
цялото й протежение, не е
констатирано замърсяване.
Направена е проверка съвместно
със сигналоподателя и общинска
полиция.
Не
са
установени
бракониерски
мрежи
на
посоченото място.
Извършена
е
проверка
по
документи, от която е установено,
че в регулацията на гр.Котел няма
обявени вековни дървета по реда,
определен
със
Закона
за
биологичното разнообразие, които
да са обект на специална защита.
На основание чл.15(1), т.5 от
Закона за околната среда сигнала е
изпратен на Община Котел по
компетентност.
При проверката се установява, че
трупът е на делфин от вида афала
(Tursiops truncatus) с дължина на
тялото 1.30 метра. Трупът е в
много напреднал стадий на
разлагане. Видът е защитен и е
включен в Приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие трупът се оставя на
място.
При проверката се установява, че
птицата е от вида гугутка
(Streptopelia decaocto). Птицата е в
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много добро състояние и пусната
на свобода в подходящ район.
9.

11.04.2013

Сигналът е получен Замърсяване на коритото на РИОСВ - Бургас
на електронната поща р.Факийска в с.Факия

10. 12.04.2013

Сигналът е получен Умрял делфин на плажа в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
гр.Обзор.

На 12.04.2013 г. е извършена
проверка в регулацията на селото и
на теренитe около него относно
замърсявания
с
отпадъци.
Констатирано е, че между имота и
реката
има
изхвърлени
селскостопански
отпадъци.
Достъпът до замърсения участък е
възможен само от дворното място.
По тази причина се предполага, че
собственикът
на
имота
е
причинител на отпадъка по брега
на реката.
Съгласно чл. 19 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО)
предотвратяване изхвърлянето на
отпадъци на неразрешени за това
места и почистването на територии
в населените места е задължение на
органите
на
местната
администрация. Във връзка с това е
дадено предписание на кметския
наместник на селото в срок до
26.04.2013 г. писмено да задължи
собственика
да
почисти
замърсяванията до дома си и да
преустанови
изхвърлянето
на
отпадъци в реката. Контролът по
изпълнение на предписанието е на
кметския наместник.
При проверката се установява, че
трупът е на делфин от вида афала
(Tursiops truncatus) с дължина на
тялото 2,50 метра, в много
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напреднал стадий на разлагане.
Видът е защитен и е включен в
Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
същия закон се оставя на място.
11. 15.04.2013

Сигналът е получен Под морското
на Зеления телефон
гр.Бургас
има
мъртъв делфин.

казино на РИОСВ - Бургас
изхвърлен

12. 15.04.2013

Сигналът е получен Гъсти кълба от дим, идващи от РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
индустриална
зона
ул.
„Крайезерна“
(зад
бившия
Хлебозавод), се носят в посока
к-с „М.Рудник“.

13. 15.04.2013

Сигналът е получен Незаконно сметище в с.Речица, РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
в стопанския двор. Целият
стопански двор е превърнат в
общинско сметище.

14. 15.04.2013

Сигналът е получен Близо до езерото „Вая“ са Община – Бургас

При проверката се установява, че
трупът е на екземпляр от вида
муткур (Phocoena phocoena), с
дължина на тялото – 1,2 м,
напреднала фаза на разлагане.
Видът е защитен и е включен в
Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
същия закон се оставя на място.
Извършена е проверка съвместно с
Община Бургас. Извикана е
пожарна кола, но междувременно
падналият
дъжд
е
загасил
запалените гуми. Констатирано е
временно замърсяване на въздуха с
дим и сажди. Извършителите не са
установени.
Извършена
е
проверка
на
12.04.2013г. Същият сигнал е
подаден на 28.03.2013г. от друго
лице. Констатирано е замърсяване
с битови отпадъци. Дадено е
предписание на кмета на село
Речица в срок до 10.06.2013г. да се
почисти терена. При неизпълнение
в посочения срок ще бъдат
предприети
административнонаказателни мерки.
На 15.04.2013 г. е извършена
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на Зеления телефон

изхвърлени голямо количество
химически реагенти.

15. 16.04.2013

Сигналът е получен От сградата на Солниците РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
посредством тръби в морето се
изхвърля
жълта,
силно
миризлива течност.

16. 16.04.2013

Сигналът е получен Ранена
кукувица
на Зеления телефон
к-с “М.Рудник“

в РИОСВ - Бургас

проверка от Община Бургас в
Северна
индустриална
зона,
непосредствено до северния бряг
на ез. Вая, където са констатирани
нерегламентирано
изхвърлени
опасни отпадъци - химически
вещества и реактиви с изтекъл срок
на годност, което е нарушение на
Закона
за
управление
на
отпадъците.
Опасните отпадъци са преместени
за временно съхранение в Депо за
ТБО
Братово.
Проверката
продължава по установяване на
неизвестния
причинител
на
отпадъците.
Извършена е незабавна проверка на
място. В района на „Черноморски
солници“АД съществува канал,
който
събира
повърхностните
сладки води от водосбора на
Атанасовско езеро. По време на
проверката е констатирано, че се
извършва припомпване на водите
от канала, посредством помпена
станция и отвеждането им чрез
тръба в Черно море. Водата, която
изтича от канала е с жълтеникав
цвят, но без мирис. През седмицата
се е работило по проект за
почистване на наносите от канала.
При проверката се установява, че
птицата е от вида обикновена
кукувица (Cuculus canorus) в добро
състояние. Видът е защитен и е
включен в Приложение 3 на Закона
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17. 18.04.2013

Сигналът е получен Намерена ранена птица.
на Зеления телефон

РИОСВ - Бургас

18. 19.04.2013

Сигналът е получен Труп на делфин в Сарафово до РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
бетонната дига.

19. 19.04.2013

Сигналът е получен Умрял делфин, изхвърлен на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
брега след Солниците, по пътя
за кв.“Сарафово“.

20. 23.04.2013

Сигналът е получен Изхвърлен делфин на плажа в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Несебър- новия град

за биологичното разнообразие. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
Закона
за
биологичното
разнообразие птицата се пуска на
свобода в подходящ район.
При проверката се установява, че
птицата е от вида саблеклюн
(Recurvirostra avosetta), защитен
вид, включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие. Птицата е в добро
състояние и на основание чл. 39,
ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие се пуска на свобода в
подходящ район – Атанасовско
езеро.
При проверката се установява, че
трупът е на делфин от вида афала
(Tursiops truncatus) с дължина на
тялото 2,5 м. Трупът е в начален
стадий на разлагане, намира се във
водата. Видът е защитен и е
включен в Приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие се оставя на място.
След разговор със сигналоподателя
се установява, че трупът на
делфина е същият, който е
проверен по сигнал постъпил в
РИОСВ - Бургас по-рано същия
ден.
При
извършената
незабавна
проверка на 23.04.2013г. не е
открит труп на делфин. В разговор
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21. 23.04.2013

Сигналът е получен В к-г „Каваци“ с тежкотоварни РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
машини се прави път върху
дюните (ПИ 67800.44.95)

22. 25.04.2013

Сигналът е получен Умрял щъркел на 500м. след РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
бункера на Солниците в посока
кв. „Сарафово“.
Сигналът е получен Оставен ранен бързолет във РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
ветеринарна клиника „Бивет“

23. 26.04.2013

24. 29.04.2013

Сигналът е получен В сграда на Община Бяла се РИОСВ - Бургас
на електронната поща съхраняват опасни химикали,
излезли от употреба.

25. 29.04.2013

Сигналът е получен Бере се блатното кокиче в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
с.Присад

с посетители на плажа се
установява, че мъртъв делфин в
този район е бил изхвърлен от
морето на 21.04.2013г.
Дадени са предписания на община
Созопол
за
установяване
идентичността и собствеността на
имотите и одобряваните за тях
ПУП. Проверката продължава.
При
проверката
е
обходен
посоченият район, но не е
намерена умряла птица.
При проверката се установява, че
птицата е от вида черен бързолет
(Apus apus). Птицата е била с леко
охлузване,
но
вече
се
е
възстановила. На основание чл.39,
ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие птицата се пуска на
свобода в подходящ район в
ПР“Атанасовско езеро“.
Констатирано е петно на стената на
сградата. Дадено е предписание на
община Бяла до 22.05.2013 г. за
установяване причините за появата
му, извършване на проверка на
състоянието
на
опаковките
пестициди и планиране на мерки за
тяхното безопасно съхраняване.
При извършената проверка е
констатирано
нерегламентирано
събиране на листостъблена маса от
блатно кокиче (Leucojum aestivum)
от естествено находище
в
землището на с. Присад, Община
Созопол,
Област
Бургас
в
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26. 30.04.2013

27. 30.04.2013

Сигналът е получен В с.Русокастро колят прасета и
на Зеления телефон
замърсяват
въздуха.
Отпадъците се хвърлят в края
на селото.
Сигналът е получен Миризма на газ около центъра
на Зеления телефон
и по ул. „Александровска“.

нарушение на заповед №РД412/26.04.2013г. на министъра на
околната среда и водите. На
нарушителя е съставен АУАН.
Агенция
по Предстои съвместна проверка с
безопасност
на Агенция по
безопасност
на
храните, РИОСВ – храните.
Бургас
РИОСВ - Бургас
Организирана е проверка на
30.04.2013г. Обходен е района
около магазин „Европа“- ул. „Цар
Калоян“, ул. „Гладстон“, пл.Жени
Патева №1. Не са констатирани
неприятни
миризми
на
въглеводороди.
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