ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 Г.
№

ДАТА

СИГНАЛ

04.04.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

1.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Пещи за производство на РИОСВ - Бургас
дървени въглища в с.Вресово,
Община Руен. Не се диша.
Така е в продължение на две
години.

2.

04.04.2014

Зелен телефон

На плажната ивица срещу РИОСВ - Бургас
хотел
„Калифорния“
в
гр.Поморие умряло животно
(акула или делфин).

3.

05.04.2014

Зелен телефон

Умрял
делфин
между РИОСВ - Бургас
балнеохотел „Поморие“ и
хотел „Атриум“ в гр.Поморие.

4.

07.04.2014

Зелен телефон

Изхвърлен умрял делфин в РИОСВ - Бургас
гр.Несебър
до
яхтеното
пристанище.

5.

08.04.2014

Зелен телефон

Бедстващ
щъркел
с.Равадиново.

в РИОСВ - Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Извършена е проверка на площадките на
„Горпром инвест“ООД и „Руен лес“ЕООД
с.Вресово, община Руен. Не се констатира
изпускане на димни газове и замърсяване на
атмосферния въздух. Инсталациите работят при
нормален технологичен режим.
При извършената проверка на 04.04.2014г. е
обходена цялата плажна ивица, разположена
срещу хотел „Калифорния“ в присъствието на
експертите
от
Община
Поморие
и
сигналоподателя. Не е открит труп на делфин
или друго животно.
Извършена е проверка от екоинспекторите при
Община
Поморие.
На
посоченото
от
жалбоподателката място не е открит труп на
делфин.
Намереният труп е в процес на разлагане, с
подут корем. Намира се във водната акватория
до „Яхт клуб“ Несебър, в началото на провлака
между новия и стария град. Делфинът не може
да бъде определен като вид, тъй като не се
вижда цялото тяло, а само част от него. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие трупът се оставя на
мястото където е намерен.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида бял щъркел (CiconiaCiconia). Намерена е

6.

08.04.2014

Зелен телефон

Водата на язовир „Мандра“ на
шлюзовете има червен цвят и е
силно замърсена. Има измряла
риба.

7.

10.04.2014

Зелен телефон

В к-с „М.Рудник“ е намерен
ранен орел или сокол.

на 200-300 м преди с. Равадиново. Птицата не
може да лети и да стои в изправено положение,
повръща храна. Нуждае се от специализирана
медицинска
помощ.
Преди
да
бъде
транспортирана до „Спасителен център за диви
животни“ гр.Стара Загора птицата умира.
РИОСВ – Бургас, На 08.04.2014 г. е извършена проверка на място,
БДЧР-Варна
съвместно с представител на РЛ - Бургас за
вземане на водни проби. При извършеният
оглед на място е констатирано, че сигналът е
основателен. Водата в язовир „Мандра“ след
шлюзовете е с червеникав цвят и има наличие
на множество умрели малки рибки. Водата в
язовир „Мандра” преди шлюзовете е бистра.
Взети са водни проби за анализ от двете места.
В района няма обекти, потенциални източници
на замърсяване с отпадъчни води, затова
сигнала е препратен по компетентност на БДЧРВарна.В
отговор
с
писмо
от БДЧР - Варна има дадено становище на база
на наличните данни: „Стойностите на част от
анализираните показатели показват повишено
органично замърсяване с биогени, обуславящо
процеса на еутрофикация и в резултат на
слабата циркулация на езерните води около
шлюзовете”. На база на наличните данни от
извършените анализи, не е идентифициран
конкретен замърсител, водещ до червеникавото
оцветяване на водата.
РИОСВ - Бургас
Птицата е от вида обикновен мишелов (Buteobuteo). Намерена е на моста, на пътя за с.Димчево.
Птицата е в добро състояние, жизнена, храни се.

8.

11.04.2014

Зелен телефон

В гр.Камено е намерен ранен РИОСВ - Бургас
лебед.

9.

14.04.2014

Зелен телефон

Намерен е ранен сокол в РИОСВ - Бургас
кв.“Банево“

10.

14.04.2014

Зелен телефон

Умрял делфин в района на РИОСВ - Бургас
пристанище Бургас.

Не може да лети, дясното й крило леко виси,
вероятно от вътрешна травма. Нуждае се от
специализирана
медицинска
помощ.
На
основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие(ЗБР) мишеловът се
изпраща за лечение в спасителен център за диви
жовотни гр.Стара Загора. Видът мишелов е
защитен съгласно чл.39 от ЗБР и е включен в
Приложение 3 на същия закон.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида ням лебед (Cygnus olor). Намерена е в
района на гр.Камено. Птицата е жизнена,
свободно разперва крила, на дясното крило има
леко охлузване- стара рана, която е почти
заздравяла. На основание чл.39, ал.2, т.1 от
Закона за биологичното разнообразие лебедът
се освобождава в подходящ район, района на
Поддържан резерват „Атанасовско езеро“.
Видът ням лебед (Cygnus olor) е защитен
съгласно чл.39 от ЗБР и е включен в
Приложение 3 на същия закон.
При проверката се установява, че птицата е от
вида обикновена ветрушка (Falco tinnunculus) в
сравнително добро състояние. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие птицата се освобождава в
подходящ район.
При проверката се установява, че трупът е на
делфин от вида морска свиня (Phocoenaphocoena), с дължина на тялото 1 метър.На
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие трупът се оставя на

11.

22.04.2014

Зелен телефон

В
к-с
„Възраждане“
(пресечката на ул. „Дебелт“ и
„Пробуда“)
миризма
на
изгорели гуми след 01.00ч.
през нощта.

12.

22.04.2014

Зелен телефон

Голяма тръба, от която се
излива мръсна вода в морето.
Тръбата се намира под к-с
„Емералд“ в с.Равда.

място.
РИОСВ - Бургас
Извършен е обход на 23.04.2014г. в периода 0102ч. през нощта в кв.“Възраждане“ с цел
установяване наличието на неприятни миризми.
В присъствието на сигналоподателя са
обходени: ул. „Пробуда“, ул. „Мария Луиза“,
ул. „Сливница“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Цар
Калоян“ и „ул. „Дебелт“. Не са констатирани
неприятни миризми. Проверката е извършена
при тихо безветрено време. Не е забелязано
горене на гуми. Автоматичните измервателни
станции в гр.Бургас за 22.04.2014 и 23.04.2014г.,
показват, че няма превишение на праговите
стойности за съдържанието на вредни вещества
в атмосферния въздух.
РИОСВ – Бургас, На 24.04.2014 г. е извършена съвместна
БДЧР – Варна и проверка с БДЧР– Варна и Община Несебър.
Община Несебър Констатирано е, че на плажа под к-с „Емералд”
има вградена метална тръба, в която има
положена по-малка гофрирана. Тръбата е
разположена в имот, в който има започнат
строеж на фаза изкопи и основи. Същият е
ограден и заключен и достъпът до него е
невъзможен. От тръбата в момента на
проверката изтичат води с дебит около 2-3
л/сек, видимо чисти и бистри, без специфичен
цвят и мирис на битово-фекални. Заснети са
координатите на изход от тръбата. За обект
„Курортно апартаментен комплекс Емералд”
с.Равда
има
издадено
Решение
№775/30.03.2011г.на БДЧР - Варна за отвеждане
и заустване на дъждовни води.Съгласно условие

13.

23.04.2014

Зелен телефон

14.

24.04.2014

Зелен телефон

15.

24.04.2014

Зелен телефон

Ежедневно горене на гуми и
кабели
в
кв.“Комлука“,
бул.“Владимир Вазов“, гр.
Бургас.
В
момента
на
подаването
на
сигнала
горенето продължава.
Труп на делфин на бургаския
плаж, на 200м. от моста в
посока север.

На моста на ПЦ „Пода”
„ВиК” ЕАД сменят тръба.

от Решението заустването на дъждовните води
трябва да се осъществи извън зоната за къпане
(100 м. в морето). Това условие не е изпълнено.
Дадените координати на точката на заустване в
решението съвпадат с тези установени при
проверката, от което е видно че става дума за
една и съща тръба. Компетентен орган за
заустване на дъждовни води е БДЧР – Варна. С
писмо от БДЧР-Варна сме уведомени, че е
изпратено псимо покана до Управителя на
„Емералд Пропърти Мениджмънт“ ООД за
съставяне и връчване акт за установяване на
административно нарушение по ЗВ.
РИОСВ – Бургас, На 23.04.2014г. е извършена проверка от
Община Бургас
Община Бургас и РИОСВ - Бургас. Не е
установено запалване и горене на гуми и кабели
на адреса посочен в сигнала. Не е установено и
горене в близките околности. Сигналоподателят
не отговаря на посочения номер.
РИОСВ - Бургас
При проверката се констатира, че трупът е на
екземпляр от вида муткур (Phocoenaphocoena) с
дължина на тялото 1,2 м. На основание чл.39,
ал.2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на мястото,
където е намерен.
РИОСВ - Бургас
На 24.04.2014 г. е поискана информация от
„ВиК”
ЕАД
относно
извършвани
от
дружеството дейности в района на ПЦ „Пода”.
Съгласно получения от „ВиК” ЕАД отговор,
дружеството извършва аварийна подмяна на
съществуващ водопровод. Теренът предвиден за
аварийна подмяна не попада в границите на

16.

24.04.2014

Зелен телефон

В
Бургас
до
турското РИОСВ - Бургас
консулство е намерено птиче,
което не може да лети.

17.

25.04.2014

Зелен телефон

Пушек от гуми в района на РИОСВ – Бургас
„СМК” в кв.“Комлука“ на
бул.“Владимир Вазов“, гр.
Бургас.
В
момента
на
подаването
на
сигнала
горенето продължава.

ЗМ „Пода”. Попада в границите на ЗЗ „МандраПода” за опазване на дивите птици. Сигналът
отговаря на истината, но предприетите действия
от страна на
„ВиК” ЕАД
осигуряват
доставянето на питейна вода с добро качество и
решават проблема с констатирани загуби на
вода,основно от физически течове.
При извършената проверка се установява, че
птицата е от вида черен бързолет (Apusapus).
Птицата е здрава, в отлично състояние. На
основание чл.39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие екземплярът се
пуска на свобода.
При извършената проверка на 25.04.2014г.
веднага след подаването на сигнала не са
открити запалени и горящи гуми.

