ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015 Г.
№

ДАТА

1

11.02.2015

2

12.02.2015

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
ОТГОВОРНА
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
Зеления телефон Пред ПЗЦ „Пода” голям воден РИОСВ - Бургас
бик със счупено крило след
сблъсък с електропровода
пред ПЗЦ.

Зеления телефон Починал лебед в басейн на РИОСВ - Бургас
хотел „Белвю” в к.к. „Сл.
Бряг”

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Птицата е със счупено крило, вследствие на
сблъсък с електропровод, преминаващ през
защитена местност „Пода”, от вида голям воден
бик (Botaurus stellaris) – защитен вид, включен в
приложение 2 и 3 на Закона за биологичното
разнообразие, в Червената Книга на България –
категория защитен и списъка на IUCN –
категория застрашен. На основание чл. 39(2), т.
4 от ЗБР и заповеди №РД-10-20 и РД-1021/27.01.2015г. на Областен управител на
Община Бургас, относно констатиран случай на
болестта Инфлуенца А по птиците, субтип
H5N1 в ЗМ”Пода”, водният бик се оставя на
мястото, където е намерен, за намаляване риска
от заразяване с птичи грип. Предвид обявената
епизоотична обстановка (със заповед № РД-1020 и 21/27.01.2015 г. на областен управител на
област Бургас, относно констатиран случай на
болестта инфлуенца по птиците, субтип H5N1
ЗМ «Пода») е уведомена ОДБХ – Бургас
Нито един от телефоните на сигналоподателите
не отговаря на записаните в сигналния лист
(първият е несъществуващ), а вторият номер е
на служителка от общ. Пазарджик. Предвид
обявената епизоотична обстановка (със заповед
№ РД-10-20 и 21/27.01.2015 г. на областен
управител
на
област
Бургас,
относно

3

17.02.2015

Зеления телефон Цех за консервиране на риба РИОСВ - Бургас
„Морски
риболов”
при
опушване на риба обгазява
района. Цехът е на входа на
Несебър.

4

19.02.2015

Електронна
поща

Наводнение
на
овощни РИОСВ - Бургас
градини в землището на гр.
Каблешково
от
водоем,
образуван от новоизграден

констатиран случай на болестта инфлуенца по
птиците, субтип H5N1 ЗМ «Пода») е уведомена
ОДБХ – Бургас
В момента на проверката, съвместно с
участието на старши специалисти от отдел
„Екология към община Несебър, на фирма
„Морски риболов – Несебър” ООД опушване на
риба не се извършва. Фирмата има една камера
за опушване. Опушването става с букови
стърготини, които се зареждат в котел с
мощност 43 kW. Тъй като мощността на котела
е под 0.5 МW същият не подлежи на измерване
съгласно изискванията на Наредба №1 от
27.06.2005г. Височината на изпускащото
устройство е 7 м. По данни на присъстващия на
проверката технолог, камерата за опушване
работи средно 2 - 3 денонощия в месеца по 8
часа. За 2015 г. е работила както следва: за
месец януари 1 път, за м. февруари: 3 дни на 04,
13, 24 февруари.
Дадено е предписание да се увеличи височината
на изпускащото устройство към камерата за
опушване на риба, съгласно изискванията на чл.
4 от Наредба №1 за норми за допустими емисии
на вредни вещества (замърсители), изпуснати в
атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници със срок на изпълнение
31.03.2015 г.
Teче проверка

водоем
Мръсен канал, изтичащ се в РИОСВ - Бургас
езеро „Вая”, от който се носи
тежка миризма.

5

20.02.2015

Електронна
поща

6

20.02.2015

Зеления телефон На околовръстен път край РИОСВ - Бургас
езеро
„Вая”
срещу
бензиностанция
„Еко”,
в
езерото, има лодка с мрежи и
умрели птици.

7

23.02.2015

Електронна
поща

8

25.02.2015

Горене на гуми в землището РИОСВ - Бургас
на с. Караново, общ. Айтос (в
бившия стопански двор)
Зеления телефон Септичните ями на фирма РИОСВ - Бургас
„Кристоф” преливат и се
изливат в частен имот в кв.
„Банево”,
ул.
„Никола
Вапцаров” 3

Изпратено е писмо до сигналоподавателя за
допълнителна
информация,
относно
местоположението на канала, тъй като не става
ясно от предоставения снимков материал. След
получаване на информацията ще се извърши
проверка.
От разговора със сигналоподавателя става ясно,
че ИАРА – Бургас е вече на място (и лодката е
вдигната). На дъното е имало мрежа, в която са
намерени две мъртви водоплаващи птици.
Предвид обявената епизоотична обстановка (със
заповед № РД-10-20 и 21/27.01.2015 г. на
областен управител на област Бургас, относно
констатиран случай на болестта инфлуенца по
птиците, субтип H5N1 ЗМ «Пода») е уведомена
ОДБХ – Бургас.
Teче проверка

Teче проверка

