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

ДАТА

1

02.08.13

2

02.08.13

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Сигналът е
получен на
Зеления телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Кметът на Несебър спира достъпа РИОСВ-Бургас
до депото на частни автомобили
и на други фирми освен на БКС

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Царево, хотел Премиер на РИОСВ-Бургас
къмпинг Нестинарка в реката
плува умряла риба.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Още същия ден е проведен разговор по телефона с
община Несебър да не възпрепятства влизането на
сметовозни коли в депото, като отказ за приемане на
отпадъци могат да правят само в предвидените от
законовите разпоредби случаи.
Получено е писмо от община Несебър, с което общината
уведомява РИОСВ - Бургас, че на входа на депото
автомобилите, извозващи отпадъци, се спират за
проверка на документи свързани със заплащане на такса
за депониране и за наличие на регистрационен документ
за транспортиране на отпадъци. След 14ч. на 01.08.2013г.
е осигурен достъп до депото, като водачите на
автомобили извозващи отпадъци са предупредени, че
считано от 02.08.2013г. няма да се допускат до депото в
случай, че не бъдат представени документи за платена
такса и регистрационен документ за транспортиране на
отпадъци.
При незабавна проверка се установи, че устието на
реката е запушено от пясъчна коса. Водата в реката е
застояла с белезникав зелен цвят, в района на моста е със
филм и мирис на застояла вода.
Взета е еднократна проба от реката и анализът показва
лошо състояние.
Отпадните води от комплексите в района се отвеждат
към КПС (канално-помпена станция), която работи само
с една помпа, втората помпа е на ремонт от една
седмица. Посочената КПС тласка отпадъчните води към
канализационната система на гр. Царево и осигуряване
на пречистването им в ПСОВ (пречиствателна станция за
отпадъчни води) Царево.
Дадено е предписание на кмета на общ. Царево във
връзка със задълженията му относно правилната
експлоатация на канализационните мрежи в района.
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3

05.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Твърдица, в щъркелово гнездо РИОСВ-Бургас
до кметството има ранен шъркел
и не може да лети.

4

05.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Созопол, в хотел
Марина”
намерена
кукумявка.

5

05.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В минно селище „Черно Море”,
на ул.„Черноморска” №32, в
щъркелово гнездо щъркел с
подуто краче и не може да лети.

6

06.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Между 9 и 10 пост на плажа на
гр.
Бургас
до
ресторант
„Воденицата”
вливащи
се
фекални води на плажа имало и
фекалка.

„Санта
малка

При проверката се установи, че птицата е от вида Бял
щъркел (Ciconia ciconia). Птицата е млада, родителите я
хранят, но все още не е излетяла от гнездото. Оставя се
на място. Видът Бял щъркел е защитен, включен в
Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие.
РИОСВ-Бургас
При проверката се установи, че птицата е от вида
Домашна кукумявка (Athene noctua), млада, в тежко
състояние. При транспорта за Спасителен център за диви
животни град Стара Загора птицата почина. Домашната
кукумявка е защитен вид, включен в Приложение №3 на
Закона за биологичното разнообразие.
РИОСВ-Бургас
При проверката се установи, че птицата е от вида Бял
щъркел (Ciconia ciconia). Птицата е млада, все още не е
излетяла от гнездото, родителите я хранят. Има подутина
в областта на коляното на крака. Остава на място за
наблюдение от експерта през следващите дни. Видът Бял
щъркел е защитен, включен в Приложение №3 на Закона
за биологичното разнообразие.
РИОСВ-Бургас
При проверката се установи, че водата, изтичаща от
Регионална
канала е леко мътна, с естествен цвят, без специфичен
лаборатория
мирис и видимо на моменти с плаващи примеси. Водата
/РЛ/ - Бургас;
в морето е с естествен /обичаен/ цвят и мирис, без
община Бургас;
опалесценция. Взета е еднократна проба от изтичащите
Регионална
от канала води в Черно море.
здравна
На територията на морски плаж „Бургас-север", гр.
инспекция /РЗИ/ Бургас е заустен в Черно море канал - дъждовна
- Бургас
канализация, по която се отвеждат дъждовните води от кс „Лазур" на гр. Бургас.
Резултатите показват превишения на нормите за
качеството на крайбрежните морски води: азот амониев,
БПК5 (биохимично потребен кислород), повърхностно
активни вещества, азот нитритен, разтворен кислород,
общ фосфор.
В срок до 30.08.2013 г. комисия от община Бургас и
,,ВиК" ЕАД гр. Бургас да осъществи контрол за
евентуални нерегламентирани включвания на отпадъчни
води в дъждовната канализация и писмено да уведоми
РИОСВ-Бургас и БДУВЧР гр. Варна за резултатите от
проверките.
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7

06.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В село Драганово ранен щъркел в РИОСВ-Бургас
стопанския двор.
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06.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Царево до хотел Премиер в
реката плува умряла риба.

9

07.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В гр. Поморие до военния РИОСВ-Бургас
санаториум на плажа умрял
делфин.
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07.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Св. Влас на новия плаж има РИОСВ-Бургас
атракция с мотоциклети и общ. Несебър
банани, които се зареждат с
бензин, които се мият директно
на плажа и се образува бензинова
пелена на брега.

РИОСВ-Бургас

При проверката се установи, че птицата е стояла в
стопанския двор няколко часа и е отлетяла. Видът Бял
щъркел е защитен, включен в Приложение №3 на Закона
за биологичното разнообразие.
При извършената проверката се констатира:
- има само единични екземпляри умряла риба.
- взета е еднократна проба от реката
за
физикохимичен анализ и анализа показва по-ниски
стойности на замърсяване от предходната взета проба
на 02.08.13г.
- коритото на реката е силно обрасло и при
огледа не се установи наличие на нерегламентирани
включвания.
- КПС (канално -помпена станция) находяща се
на южния бряг на реката работи, има само една помпа,
липсва втора, няма аварийно захранване и не се води
дневник за експлоатацията и.
Дадено е предписание на кмета на общ. Царево за
предоставяне на информация кои обекти включват
отпадните си води към КПС и дали са въведени в
експлоатация, както и разглежданата КПС има ли
авариен изпускател, въведена ли е в експлоатация и
представлява ли част от канализационната мрежа на
гр. Царево.
При проверката е установен мъртъв делфин от вида
афала (Tursiops truncatus), с дължина на тялото 250 см, в
много напреднал стадий на разлагане, без липсващи
части от тялото и без видими следи от човешко
въздействие. Видът е защитен, включен в Приложение
№3 на Закона за биологичното разнообразие. На
основание чл. 39 ал. 2 т. 4 се оставя на място.
При извършения оглед не е констатирано изтичане и
заустване на отпадъчни води на плажа, нито към
прилежащите морски води. Не е констатирано и
замърсяване на плажната ивица с нефтопродукти, нито
наличие на нефтен „филм" в морето. Водата в морето е с
естествен цвят и мирис. В момента на проверката не се
извършва зареждане на джетове с гориво, нито измиване
на мотоциклети и други съоръжения за водни спортове
на плажа. По данни на сигналоподавателя, описаните в
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11

07.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Атракция със 3 маймуни пред РИОСВ-Бургас
хотел „Дюн”, до хотел „Глобус” и РУП - Несебър
до „Лунапарка”
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09.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Поморие на плажа на пост 1 РИОСВ-Бургас
срещу Гранд хотел „Поморие” и
хотел Свети Петър и Павел” има
мъртъв делфин.
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09.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

На къмпинг „Градина”, на РИОСВ-Бургас
плажната ивица на 200 м вдясно
от „Баш бар” мъртъв делфин,
лошо мирише.

14

11.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Миризма на прасета в гр. Ахелой.

РИОСВ-Бургас
РЗИ-Бургас,
община
Поморие,
Община
Несeбър,
„ВиК" ЕАД и
„Карас" ООД

сигнала действия, замърсяващи плажа, са извършват
сутрин между 09.00 ч. и 10.00 часа от персонала на Водна
база Изток на морски плаж Нов плаж.
Дадено е предписание на собственика стопанисващ
Водна база Изток на морски плаж Нов плаж, гр. Св. Влас,
с постоянен срок: да не се допуска замърсяване на
плажната ивица или прилежащите морски води в
резултат от зареждане или измиване на съоръженията за
водни спортове или други машини и съоръжения на
водната база.
В резултат на проверката са иззети 3 екземпляра
маймуни от род Зелена морска котка - една от женски
пол на възраст около 3 години и две от мъжки пол на
възраст около 6 и 12 месеца. Съставени са два акта за
установяване на административно нарушение.
До влизане в сила на наказателните постановления със
заповед на директора на РИОСВ - Бургас задържаните
маймуни са настанени в Зоопарк - Айтос.
Трупът е на екземпляр от вида морска свиня (Phocoena
phocoena) с дължина на тялото 70 см. Видът е защитен,
включен в Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие. На основание чл. 39 ал. 2 т. 4 се оставя на
място.
При проверката се установи, че трупът е на екземпляр от
вида афала (Tursiops truncatus), с дължина на тялото 180
см, в много напреднал стадий на разлагане. Видът е
защитен, включен в Приложение №3 на Закона за
биологичното разнообразие. На основание чл. 39 ал. 2 т.
4 се оставя на място.
При проверката е извършен обход на района от оградите
на обектите: пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ) „Равда - Сл. бряг" и свинекомплекса, по „черния
път", до асфалтирания път на северната страна на
оградата на хотелски комплекс „Марина Кейп".
Проверката е извършена с цел установяване разстоянието
на разпространение на неприятни миризми от дейностите
на гореописаните обекти. При действащите в момента на
проверката метеорологични условия, е констатирано
наличие на миризми, характерни за производствената
дейност на пречиствателната станция, за което ще бъдат
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15

11.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Обгазяване
вечер
от
две РИОСВ-Бургас
производства
на
дървени
въглища в Малко Търново.
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12.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В центъра на село Равадиново са РИОСВ-Бургас
останали 4 малки щъркелчета,
след като ятото е излетяло.
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12.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Открит труп
„Червенка”

на

делфин

на РИОСВ-Бургас

предприети административно - наказателни мерки.
Извършена е проверка на площадките за производство на
дървени въглеща на „Чаркол" ООД гр. София и „Веста
плам" ООД гр. Малко Търново. Двете дружества
произвеждат дървени въглища по закрит способ, като
има някои различия в конструкцията на съоръженията,
но крайният резултат е един и същ.
В жалбата е отбелязано, че замърсяване на атмосферния
въздух се получава през нощните часове. като причина за
това се посочва производствената дейност на „Чаркол"
ООД.
На площадката на дружеството е разположена една
мобилна инсталация за производство на дървени
въглища по ретортен способ, състояща се от централно
разположена горивна камера и две пиролизни (сушилни)
камери, побиращи по четири броя вагонетки с дървесина
за овъгляване. Горивната камера се явява като очистно
съоръжение.
В момента на проверката инсталацията работи при
нормален технологичен режим, без видимо отделяне на
димни газове от комините на камерите и пещта за
изгаряне.
Проведена е среща между Директора на РИОСВ-Бургас и
Кмета на община Малко Търново, на която бе обсъдено
настоящото положение и набелязани мерки за
разрешаване на проблема на живущите в района
граждани.
В зависимост от резултатите от тези мероприятия, ще
бъдат предприети и съответните действия за разрешаване
на проблема.
При проверката се установи, че щъркелите са в добро
здравословно състояние и се разхождат в центъра на село
Равадиново. Видът Бял щъркел (Ciconia ciconia) е
защитен и е включен в Приложение №3 на Закона за
биологичното разнообразие. Оставят се на място.
При проверката се установи, че трупът е на екземпляр от
вида морска свиня (Phocoena phocoena) с дължина на
тялото 100 см. Тялото е в напреднал стадий на разлагане.
Видът е защитен и е включен в Приложение №3 на
Закона за биологичното разнообразие. На основание чл.
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18

12.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

1. Ежедневно пред парцел на РИОСВ-Бургас
сигналоподавателя се изхвърлят
боклуци от „Санта Марина”;
2. До боклуците излиза тръба, от
която вечер към 18-18.30 се
изливат ОВ в морето.

19

12.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Намерени
две
асансьорна шахта.

20

12.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Синеморец, Община Царево от РИОСВ-Бургас
комплекс „Аполония палас” текат
фекални
води
към
плаж
„Бутамята”

птичета

в РИОСВ-Бургас

39 ал. 2 т. 4 се оставя на място.
В парцела на жалбоподателя в чували се съхраняват
водорасли от почистване на плаж Санта Марина.
извозват се след 2-3 дни до депо.
На буна в морето, разположена между вилно селище
„Санта Марина" и имот, стопанисван от „Интрейд груп"
ООД, от изведен към морето стар, напукан на места
циментов колектор, в момента на проверката изтича и се
зауства в Черно море вода, притежаваща характерния вид
и мирис на битово - фекална. Колекторът е разположен
под черен път, над който преминава водосборно дере. До
него, в имота на в. с. „Санта Марина”, са изградени два
броя тоалетни и четири душа, които се ползват от
плажуващите на морския бряг пред вилното селище, а
извън оградата му има шахта. Констатирано е, че в
шахтата постъпва и изтича вода от три колектора единият е изведен в посока тоалетната, а другият в
посока от душовете. В шахтата е потопена помпа, която в
момента на проверката не работи.
Във връзка с направените констатации за изградена във
водосборното дере канализационна шахта и с цел
преустановяване на нерегламентираното заустване в
Черно море, на кмета на община Созопол е дадено
предписание за предприемане на незабавни действия по
компетентност.
При проверката се установи, че в асансьорното
помещение над осми етаж има два малки гълъба в
начален стадий на оперение. Родителите все още ги
хранят. В момента на проверката няма достъп на
родителите до малките. Експертите на РИОСВ-Бургас са
премахнали преграждането от отвора на помещението за
осигуряване на достъп на родителите до малките.
При извършения оглед не е констатирано изтичане и
заустване на отпадъчни води на плажа, нито към
прилежащите морски води. Водата в морето е с естествен
цвят и мирис. На плажа има четири заведения тип
плажен бар и заведения за бързо хранене, за отвеждането
на отпадъчните води от които при проверката не са
представени документи.

6

21

12.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

На плаж „Бутамята” от хотел РИОСВ-Бургас
„Аполония палас” се изхвърлят
фекалии.

23

12.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Непоносима
миризма
от
свинекомплекса в гр. Ахелой в
петък 09.08.13 към 21 часа и в
неделя в 20.30

РИОСВ-Бургас
РЗИ-Бургас,
община
Поморие,
Община
Несeбър,
„ВиК" ЕАД и

При проверката от сигналоподавателя са представени
шест броя снимки на черен път, по който протича вода.
При оглед на пътя, разделящ водосборното дере от
морски плаж Бутамята е констатирано, че част от почвата
на пътя е влажна.
На концесионера на морски плаж "Бутамята", е дадено
предписание: в срок до 20.08.2013 г. да бъдат
представени в РИОСВ - Бургас информация и документи
за отвеждането на отпадъчните води от разположените на
морски плаж Бутамята четири заведения и предаването
им за пречистване в пречиствателна станция за
отпадъчни води за 2012 г. и до 12.08.2013 г.
включително.
При извършения оглед не е констатирано изтичане и
заустване на отпадъчни води на плажа, нито към
прилежащите морски води. Водата в морето е с естествен
цвят и мирис. На плажа има четири заведения тип
плажен бар и заведения за бързо хранене, за отвеждането
на отпадъчните води от които при проверката не са
представени документи.
При проверката от сигналоподавателя са представени
шест броя снимки на черен път, по който протича вода.
При оглед на пътя, разделящ водосборното дере от
морски плаж Бутамята е констатирано, че част от почвата
на пътя е влажна.
На концесионера на морски плаж "Бутамята", е дадено
предписание: в срок до 20.08.2013 г. да бъдат
представени в РИОСВ - Бургас информация и документи
за отвеждането на отпадъчните води от разположените на
морски плаж Бутамята четири заведения и предаването
им за пречистване в пречиствателна станция за
отпадъчни води за 2012 г. и до 12.08.2013 г.
включително.
В резултат на подадените жалби в РИОСВ - Бургас за
разпространение на миризми от свинекомплекса,
разположен в землището на гр. Ахелой, на 21.08.2013
год. е сформирана комисия и извършена проверка от
представители на: РИОСВ - Бургас, община Поморие и
фирма „Карас" ООД. При извършения нощен обход
около свинефермата и прилежащите на него зони не се

7

„Карас" ООД

24

13.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

От Маслен нос до Перла целия РИОСВ-Бургас
плаж е осеян с бидони и
шамандури,
откъснати
от
мидените полета. Пръснати са по
целия плаж и плуват към
Северния плаж на Приморско.
Ежедневно на Северния плаж на РИОСВ-Бургас
Китен - „Атлиман” се правят
снимки с 2 игуани и 1 прасенце.

25

13.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

26

13.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

27

13.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

28

14.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В ПЗЦ „Пода” е занесен щъркел
със счупено крило.

29

14.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Всяка сутрин към 3-4 ч. силна РИОСВ-Бургас
миризма на нефтопродукти на ул.
„Стара Планина”23.

30

14.08.13

Сигналът е

В село Каменар, общ. Поморие на РИОСВ-Бургас

В близост до езерото „Вая” (в кв. РИОСВ-Бургас
Д. Езерово”, ул. „Лом”) е
направено приспособление, което
стреля с газ и плаши птиците.
Намерена е костенурка на РИОСВ-Бургас
устието на река Велека в морето.

РИОСВ-Бургас

установи разпространение на неприятни миризми от
производствената дейност.
На 23.08.2013 год. е извършена повторна проверка в
светлата част на денонощието, при температура 30°С,
при която е констатирано разпространение на миризми
от производствените дейности на ПСОВ „Равда - Сл.
Бряг - Несебър" и „Карас" ООД. *
За разрешаване на проблема с разпространението на
неприятни миризми, ще бъде сезирано МОСВ, МРРБ и
засегнатите общини.
Сигналът не отговаря на истината.

Извършена е проверка в гр. Китен на 28.08.2013.
Установени са атракции със следните видове животни –
очилат кайман, папагали ара, кралски питон. Проверени
са регистрационните карти на животните.
Препратен по компетентност до община Бургас.

При проверката се установи, че екземплярът е много
млад и е от род Testudo. Видовете от рода са защитени и
са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие. При транспортирането костенурката
почина.
Птицата е със счупен крак, донесена е в РИОСВ-Бургас
от служителите на ПЗЦ „Пода“. Видът Бял щъркел (Ciconia ciconia) е защитен и включен в Приложение №3 на
Закона за биологичното разнообразие. На основание чл.
39 ал. 2 т. 2 се изпраща за лечение в Спасителен център
за диви животни град Стара Загора.
РИОСВ – Бургас е осъществявала съвместни проверки с
представители на община Бургас по време на летния
сезон, включително и организиране на комисии по
миризми и не е установила такива в района.
При проверката се установи, че птицата е от вида Бял

8

получен на
Зеления телефон

ул. „Европа” №23 в двора е
намерен щъркел.

Обгазяване на района до ул. РИОСВ-Бургас
„Македония” 52 във времевия
интервал 5-6 ч. сутринта с
дизелово
котелно
гориво.
Обгазяването става от фурните
„Кейти” на ул. „Македония” и
„Ювета” на ул. „Гладстон”
В Каблешково, на ул. „Черно РИОСВ-Бургас
море” №8, на влизане от Бургас
втория парцел, два щъркела
ударени от ток.

31

14.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

32

16.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

33

16.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Намерен е умрял (голям) делфин РИОСВ-Бургас
на плажа в с.Резово, до устието
на река Резовска.

34

16.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

35

16.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

На 09.08.13 г. и 10.08.13 г. са РИОСВ-Бургас
намерени телата на 2 мъртви
делфина на плаж „Липите” в
Синеморец. Впоследствие са
заровени до плажа.
Неприятни
миризми
от РИОСВ-Бургас
свинекомплекса в Ахелой.

36

16.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Вечерта на 15.08.13 г. към 20.30 РИОСВ-Бургас
часа се разнесе непоносима
миризма на свине в Ахелой

щъркел (Ciconia ciconia). Оказана е първа помощ на
птицата от ветеринарен лекар на 13.08.2013г. В момента
на проверката (14.08.2013г.) щъркелът е в добро
състояние. На основание чл. 39 ал. 2 т. 2 се освобождава
в подходящ район.
По време на проверката не е констатирано наличие на
миризма от дизелово гориво.

Проверката е извършена съвместно с община Поморие.
Видът Бял щъркел (Ciconia ciconia) е защитен и включен
в Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие. На основание чл. 39 ал. 2 т. 2 и двата
щъркела са изпратени за лечение в Спасителен център за
диви животни град Стара Загора
Проверката е осъществена заедно със сигналоподателя.
Не е открит мъртъв делфин. В момента на проверката
морето е много бурно, вероятно трупа е върнат от
вълните обратно в морето.
От датата на случилото се до подаване на сигнала е
изминала една седмица, мястото на загробването не е
открито. Сигналоподавателката не присъства на
проверката, понеже е отпътувала.
Обходен е районът около свинекомплекса, намиращ се в
землището на Ахелой. Никой от членовете на комисията
не усети наличие на миризми от производствената
дейност на обекта зад границите му в момента на
проверката.
В резултат на подадените жалби в РИОСВ - Бургас за
разпространение на миризми от свинекомплекса,
разположен в землището на гр. Ахелой, на 21.08.2013
год. е сформирана комисия и извършена проверка от
представители на: РИОСВ - Бургас, община Поморие и
фирма „Карас" ООД. При извършения нощен обход
около свинефермата и прилежащите на него зони не се
установи разпространение на неприятни миризми от

9

37

16.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Унищожават се пясъчните дюни РИОСВ-Бургас
на територията на „Нудистки
плаж”
на
Северен
плаж,
гр.Приморско

38

17.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

В комплекс „Марина кейп” РИОСВ-Бургас
мирише вечер от свинарника до
Ахелой от три дни.

производствената дейност.
На 23.08.2013 год. е извършена повторна проверка в
светлата част на денонощието, при температура 30°С,
при която е констатирано разпространение на миризми
от производствените дейности на ПСОВ „Равда - Сл.
Бряг - Несебър" и „Карас" ООД. *
За разрешаване на проблема с разпространението на
неприятни миризми, ще бъде сезирано МОСВ, МРРБ и
засегнатите общини.
Установено е замърсяване с битови отпадъци върху
дюните и натрупване на вещи от експлоатацията на
заведения за обществено хранене „Александър бийч" зад
обекта. Дадени са предписания на концесионера на
плажа и на собственика на заведението да почистят
територията. Извършен е последваш контрол и е
установено, че предписанията са изпълнени.
Относно разполагането на обектите - съгласно
компетенциите по прилагане на Закона за устройство на
Черноморското
крайбрежие
Министерството
на
регионалното развитие следва да упражни контрол по
изпълнение на параграф 26 от преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
който въвежда едногодишен срок от влизането му в сила
за привеждане в съответствие с изискванията на закона
на одобрените до момента схеми за преместваеми обекти
в зона „А” и зона „Б”
В резултат на подадените жалби в РИОСВ - Бургас за
разпространение на миризми от свинекомплекса,
разположен в землището на гр. Ахелой, на 21.08.2013
год. е сформирана комисия и извършена проверка от
представители на: РИОСВ - Бургас, община Поморие и
фирма „Карас" ООД. При извършения нощен обход
около свинефермата и прилежащите на него зони не се
установи разпространение на неприятни миризми от
производствената дейност.
На 23.08.2013 год. е извършена повторна проверка в
светлата част на денонощието, при температура 30°С,
при която е констатирано разпространение на миризми
от производствените дейности на ПСОВ „Равда - Сл.
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39

18.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас
Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Обгазяване на Равда от горящо РИОСВ-Бургас
сметище в Несебър.

40

19.08.13

41

20.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В село Равна Гора щъркел със РИОСВ-Бургас
счупен крак.

42

20.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Хора от село Равна Гора са РИОСВ-Бургас
прибрали две малки щъркелчета
и се грижат за тях.

43

20.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Намерен е орел в с. Драганово РИОСВ-Бургас
със счупен крак.

44

21.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Бедстващ
щъркел
в
село РИОСВ-Бургас
Александрово,
ул.
„Иван
Вазов”3.

45

21.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

Много
силна
миризма
от РИОСВ-Бургас
свинарника между Ахелой и
Равда (снощи към 21-21.30 и

Труп на малък делфин на плаж РИОСВ-Бургас
„Флорес
Гарден”,
гр.
Черноморец.

Бряг - Несебър" и „Карас" ООД.
За разрешаване на проблема с разпространението на
неприятни миризми, ще бъде сезирано МОСВ, МРРБ и
засегнатите общини.
На 19.08.2013 г. е извършена
проверка по
експлоатационното състояние на депото и сигналът не се
потвърди.

При проверката се установи, че трупът е на екземпляр от
вида морска свиня (Phocoena phocoena) с дължина на
тялото 60 см. Тялото е в 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.
Птицата е от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia), в тежко
състояние, има стара рана на крилото. Видът е защитен,
включен в Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие. По време на транспортирането до Бургас
умира.
Птицата е от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia), в тежко
състояние, има стара рана на крилото. Видът е защитен,
включен в Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие. По време на транспортирането до Бургас
умира.
При проверката се установи, че птицата е от вида
обикновен мишелов (Buteo buteo), със счупен крак, в
много тежко състояние. По пътя за Бургас мишеловът
умира. Видът Buteo buteo е защитен, включен в
Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие.
При проверката се установи, че птицата е от вида Бял
щъркел (Ciconia ciconia), в много добро състояние.
Влязла е в двора на сигналоподателката. На основание
чл. 39 ал. 2 т. 2 от Закона за биологичното разнообразие
птицата се освобождава в подходящ район.
Обходен е районът около свинекомплекса, намиращ се в
землището на Ахелой. Никой от членовете на комисията
не усети наличие на миризми от производствената
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днес 10.40)
46

21.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

47

21.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Слънчев Бряг атракция със РИОСВ-Бургас
животни – малка маймуна и змии
около 20-20.30 часа преди хотел
„Глобус”
срещу
заведение
„Тропикана”.
Намерена е бедстваща птица РИОСВ-Бургас
блъсната от кола, срещу ул.
„Индустриална” 47

48

21.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Гранд хотел Приморско не РИОСВ-Бургас
поддържа собствени контейнери
и засипва улица Зорница с
индустриални количества битови
отпадъци.

49

21.08.13

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща на РИОСВБургас

Във
ваканционно
селище РИОСВ-Бургас
„Марина кейп” вчера и днес
мирише ужасно от свинарника до
Ахелой.

50

22.08.13

Сигналът е
получен на
Зеления телефон

В Черноморец, до хотел „Мурите РИОСВ-Бургас
бийч”, е намерено птиче с
неустановен вид, което не може

дейност на обекта зад границите му в момента на
проверката.
При извършената на 21.08.2013г. проверка е обходена
крайбрежната алея. Не се установява извършване на
атракция с маймуни. Проверени са влечугите, използвани
за атракция. Не са установени нарушения на ЗБР.
При проверката се установи, че птицата е от вида малък
воден бик (Ixobrychus minutus). Птицата е млада, в много
добро състояние. На основание чл. 39 ал. 2 т. 2 от Закона
за биологичното разнообразие птицата се освобождава в
подходящ район – ЗМ „Пода“.
При проверката е установено следното:
- за събиране и извозване на генерираните от Гранд
хотел Приморско битови отпадъци се използват
контейнерите, които са общи за квартала.
- няма наличие на отпадъци извън контейнерите и
наличие на течни отпадъци в тях.
Изпратено е писмо до кмета на община Приморско да се
прецизира системата за събиране на отпадъците.
В резултат на подадените жалби в РИОСВ - Бургас за
разпространение на миризми от свинекомплекса,
разположен в землището на гр. Ахелой, на 21.08.2013
год. е сформирана комисия и извършена проверка от
представители на: РИОСВ - Бургас, община Поморие и
фирма „Карас" ООД. При извършения нощен обход
около свинефермата и прилежащите на него зони не се
установи разпространение на неприятни миризми от
производствената дейност.
На 23.08.2013 год. е извършена повторна проверка в
светлата част на денонощието, при температура 30°С,
при която е констатирано разпространение на миризми
от производствените дейности на ПСОВ „Равда - Сл.
Бряг - Несебър" и „Карас" ООД. *
За разрешаване на проблема с разпространението на
неприятни миризми, ще бъде сезирано МОСВ, МРРБ и
засегнатите общини.
При проверката се установи, че птицата е от вида черен
бързолет (Apus apus). Бързолетът е в много добро
състояние, няма видими външни наранявания, разперва
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свободно криле.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие птицата се пуска на свобода в района на ПР
„Атанасовско езеро”.
Птицата черен бързолет (Apus apus) е защитена съгласно
чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие и е
включена в приложение №3 на същия закон.
Намерен е умрял делфин до хотел РИОСВ-Бургас
При проверката се констатира, че екземплярът е от вид
„Лалов Егрек” между Царево и
афала (Tursiops truncatus) с дължина около 2.20 м. и
Лозенец, след комплекс „Оазис”.
тегло около 170 кг. Няма липсващи части и следи от
човешко въздействие. Тялото е в начален стадий на
разлагане.
Видът афала (Tursiops truncatus) е защитен съгласно чл.
37 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Съгласно чл. 39, ал. 2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на
мястото, на което е намерен.
Щъркел със счупено крило на РИОСВ-Бургас
Огледан е целия обиколен път на Лукойл – България и
обиколния път на „Лукойл”.
прилежащите към него терени. Не е открита бедстваща
птица от вида бял щъркел.
Пожар на Иракли.
РИОСВ-Бургас
Информирани за случая са стопаните на ЗМ „Иракли –
ДЛС Несебър. По техни данни пожарът е в частен
парцел, отдалечен от защитената местност. Служители от
ОУПБЗН потушават пламъците.
На къмпинг "Смокиня",
РИОСВ-Бургас
В момента на проверката съдружника на фирмата,
коктейл-бар "Posta del mar”
експлоатираща бар „Posta del mar”, находящ се на морски
няма тоалетна, затова клиентите
плаж „Каваци -юг" /бивш къмпинг „Смокиня"/, община
облекчават физиологичните си
Созопол декларира, че от същия ден барът вече няма да
нужди около съседните каравани
работи.
и палатки
Дадено е предписание да не се допуска изтичане на
отпадъчни води на пясъчната ивица и осигури санитарен
възел за обекта.
Бара е на територията на ПЗ „Пясъчни дюни в местност
„Каваците", но е разположен в активната пясъчна ивица
и не нарушава структурата на пясъчната дюна.
Паралелно с проверката на РИОСВ-Бургас бе извършена
проверка и от Областна дирекция по безопасност на
храните, които съставиха отделен протокол и
предписания.
Пожар в местност Иракли от РИОСВ-Бургас
Незабавно след получаване на сигнала е проведен
диво къмпингуващи лица.
Кметство Обзор, разговор с директора на Държавно ловно стопанство -
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Община
Несебър,
ТП
ДЛС
Несебър и
ПУ Обзор към
РУП Несебър
В хотелски комплекс „Марина РИОСВ-Бургас
Кейп” гр. Ахелой много силна
миризма на свинарник между
20.30 - 21.30 и в момента 10 ч.
мирише.

Несебър за възникналия пожар, от който е установено, че
пожарът е възникнал в частни имоти извън горски фонд,
в бадемова градина. Същата е отдалечена от защитена
местност „Иракли", а пожарът към момента на разговора
вече е овладян.

При проверката на 23.08.13 в комплекса не се усеща
никаква специфична миризма. При обход по черен път
покрай морето посока ПСОВ „Равда – Сл. Бряг” и
свинекомплекса се установи специфична миризма от
обектите в близост до тях. След приключване на обхода
пред клиентски център на комплекса е усетена в рамките
на около 5 минути на пориви смесена специфична
миризма от дейността на двата обекта – ПСОВ и
свинекомплекс.
За разрешаване на проблема с неприятните миризми ще
бъде сезирано МОСВ, МРРБ и засегнатите общини.
На югозапад от Бургас в морето РИОСВ-Бургас
При проверката на 23.08.13 г. не е констатирано наличие
има нефтено петно.
Басейнова
на „нефтено петно“ в морските води в района на
дирекция
за „Бургаски залив“, не се наблюдава „опалесценция“. Не е
управление на констатирано и друг вид замърсяване на Черно море,
водите
за водата в морето е с естествен цвят и мирис, без видим
Черноморски
нефтен „филм“ на повърхността. РИОСВ – Бургас е
район – Варна
уведомена за извършена на 23.08.2013 г., по повод същия
сигнал,
проверка
от
служители
на
Морска
администрация – Бургас, при която също не е
констатирано замърсяване на морските води в района на
Бургаски залив с нефтопродукти, а само струпване на
туфи от водорасли около моста.
В Д.Езерово се гърми след РИОСВ-Бургас
Същият сигнал е подаден на 13.08.2013г. Сигналът е
работно време, с приспособление
препратен с писмо на община Бургас по компетентност.
вероятно с газ, за да се плашат
Сигналоподателят е уведомен по телефона.
птиците, а е близо до езерото
„Вая”.
Пожар в местност Иракли от РИОСВ-Бургас
Незабавно след получаване на сигнала е проведен
диво къмпингуващи лица.
Кметство Обзор, разговор с директора на Държавно ловно стопанство Община
Несебър за възникналия пожар, от който е установено, че
Несебър,
пожарът е възникнал в частни имоти извън горски фонд,
ТП
ДЛС в бадемова градина. Същата е отдалечена от защитена
Несебър и
местност „Иракли", а пожарът към момента на разговора
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На 22.08.2013 г. в местността
Иракли възникна пожар, който е
пламнал в незаконен къмпинг,
който от години се организира в
местността.
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На плажа на къмпинг „Веселие”
на края посока Приморско до
пост 1 намерена водоплаваща
птица със счупено крило.
Намерен мъртъв делфин на плажа РИОСВ-Бургас
на местност „Караагач”, за
повече
информация
хотел
„Романс” тел.:059047001
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Щъркел с ранено крило в с. РИОСВ-Бургас
Люляково, ул. „Изгрев”№29
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В Слънчев Бряг пред хотел Дюн РИОСВ-Бургас
и на Лунапарка има атракция с
животни.
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В центъра на Обзор
атракция с маймуна.

На плажа на Поморие срещу РИОСВ-Бургас
хотел „Релакс” намерен мъртъв
делфин.

правят РИОСВ-Бургас

вече е овладян.
Незабавно след получаване на сигнала е проведен
разговор с директора на Държавно ловно стопанство Несебър за възникналия пожар, от който е установено, че
пожарът е възникнал в частни имоти извън горски фонд,
в бадемова градина. Същата е отдалечена от защитена
местност „Иракли", а пожарът към момента на разговора
вече е овладян.
Проведен е разговор със сигналоподавателя за
уточняване местоположението на ранената птица, при
който се установи, че птицата е починала и вече не е на
посоченото в сигнала място.
При проверката се установи, че екземплярът е от вида
афала (Tursiops truncatus) с дължина на тялото 150 см., в
напреднала фаза на разлагане. На основание чл. 39 ал. 2
т. 4 от Закона за биологичното разнообразие се оставя на
място.
Екземпляр от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia), намерен
в двора на сигналоподавателя. Птицата е жизнена,
свободно разперва криле. Едното крило има леко
повърхностно охлузване. Раната не е прясна и е
заздравяла. Видът Бял щъркел (Ciconia ciconia) е защитен
и включен в Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР). На основание чл. 39 ал. 2 т. 1 от ЗБР
се пуска на свобода в подходящ район.
При проверката не са открити маймуни за атракция.

При проверката се установи, че трупът е на делфин от
вида муткур (Phocoena phocoena), с дължина на тялото
70 см., в напреднала степен на разлагане. На основание
чл. 39 ал. 2 т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на място.
При проверката е обходена централната част на гр.
Обзор. Не се установи извършване на атракция с
маймуна
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В гр. Китен правят атракция с РИОСВ-Бургас
папагали, змия и крокодили.
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В Обзор в заведение „Летиция” РИОСВ-Бургас
има паун в клетка.
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Замърсяване
на
водата
и РИОСВ-Бургас
плажните
ивици
от
гр.
Приморско до с. Синеморец с
бели образувания.

При проверката се установи, че се извършва атракция с
животни на търговската улица в Китен. Проверени са
регистрационните карти на животните. Съставен е
констативен протокол №5863 от 28.08.2013г. на РИОСВ
Бургас.
Извършена е проверка на 29.08.2013 г., установи се в
ресторант Летиция на площадка между масите един
екземпляр от вида Обикновен паун (Pavo cristatus).
Видът не е включен в Приложенията на Регламент (ЕО)
№338/97 на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) №750/2013
на Комисията относно защита на видовете от дивата
флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.
Екземплярът е размножен в България и представлява
одомашена култивирана форма. Излагането на пауна в
заведение за обществено хранене е нарушение на Закона
за защита на животните. Съставен е Акт №255/29.08.13
от ОДБХ и дадено предписание да не се отглеждат
животни в заведението.
Палмово масло е установената при лабораторния
качествен анализ бяла субстанция, изхвърлена по
плажовете по Южното Черноморие.
Взети за физикохимичен анализ и са изследвани пет
проби, от плажовете Лозенец, Корал, Варвара, Арапя,
устие на река Велека. Взета е проба и от белите
образувания. Анализите бяха извършени от Регионалните
лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда
в Бургас и Стара Загора.
Според заключението на експертите от Басейнова
дирекция Черноморски район - Варна, в пробите се
наблюдават незначителни превишения по показателите
разтворен кислород и азот амониев. Предвид отчетената
температура на водата, над 25°С, тези стойности са
характерни за летния сезон, което е свързано с цъфтежа
на водорасли в този период. Не е установено съдържание
на нефтопродукти в пробите от морската вода. Предвид
резултатите и мащаба на замърсяването, експертите
отхвърлят възможността причината за него да е брегови
точков източник. Вероятен източник е плавателен съд и
дейностите, свързани с почистването му.
РИОСВ-Бургас е информирала кметовете на общините
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На 27.08.13 г. вечерта на РИОСВ-Бургас
Пристанище Бургас е засечен
товар
представляващ
скрап,
който е източник на йонизиращо
лъчение
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Мъртъв делфин от неделя на РИОСВ-Бургас
скалите между Лозенец и Царево
на юг от залива „Оазис” след
скалата в залива, където е Лалов
Егрек.

Приморско и Царево за уведомяване и съдействие на
концесионерите/наемателите на плажове за почистване
на отпадъка от плажните ивици.
Потърсено е и съдействието на областния управител на
област Бургас за организиране на почистването на
плажни ивици и последващото третиране на отпадъка.
На Пристанище Бургас са разтоварени 31.6 тона скрап.
До
купчината
скрап
е
измерено
0.29-0.38
микросиверти/час. След извършено разчистване и
локализиране на радиоактивния източник, той е поставен
в оловен контейнер и отново е направено измерване на
повърхността на контейнера.
Създадена е контролирана зона с радиус от 5 м. от
контейнера. Обектът се охранява от служители на ГПУ
(Гранично
полицейско
управление)
Бургас
до
пристигането на специализиран автомобил и извозването
му до Държавно предприятие за радиоактивни отпадъци
– гр. Нови Хан.
При проверката се констатира, че екземплярът е от вида
афала (Tursiops truncatus) с дължина около 2.20 м. и
тегло около 170 кг. Няма липсващи части и следи от
човешко въздействие. Тялото е в начален стадий на
разлагане.
Видът е защитен съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР). Съгласно чл. 39, ал. 2,
т.4 от ЗБР трупът се оставя на място, на което е намерен.
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