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

ДАТА
01.07.2013

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
ОТГОВОРНА
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
Сигналът
е Намерени 2 птици (предполагат, РИОСВ-Бургас
получен
на че са орлета) до Нефтозавода
Зеления телефон

01.07.2013

Сигналът
е Намерена малка кукувица в кв. РИОСВ-Бургас
получен
на „Сарафово”
Зеления телефон

01.07.2013

Сигналът
е Умрял делфин на плажа между РИОСВ-Бургас
получен
на къмпинг „Златна рибка” и
Зеления телефон
Созопол пред Бийч бар „Марина”

01.07.2013

Сигналът
е Снимки
с маймунка
пред РИОСВ-Бургас
получен
на Общината в гр. Приморско (вечер
Зеления телефон
след 19 ч.)

03.07.2013

Сигналът
е Множество паркирани коли на РИОСВ-Бургас,
получен
на устието на река Велека (северен Община Царево
Зеления телефон
плаж на Синеморец) в защитена
зона табелите са изпочупени.
Сигналът
е Обгазяване от „Кроношпан” в РИОСВ-Бургас
получен
на района на “Краснодар”
Зеления телефон

03.07.2013

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При проверката се констатира, че птиците са от вида
черношипа ветрушка (керкенез) – /Falco tinnunculus/.
Намерени са на разклона за Лукойл Нефтохим Бургас и
гр. Камено. Птиците са млади, здрави, без видими
външни наранявания, все още недобре летящи.
Единият керкенез е с пухово оперение.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие /ЗБР/ птиците се изпращат
за доотглеждане в Спасителен център за диви животни,
гр. Стара Загора.
При проверката се установи, че птицата е от вида
домашна кукумявка (Athene noctua). Птицата е млада,
има нужда от доотглеждане. На основание чл. 39, ал.2,
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие птицата се
изпраща в Спасителен център за диви животни, гр.
Стара Загора.
При проверката се установи, че трупът е на делфин от
вида афала (Tursiops truncatus) с дължина на тялото 190
см, в напреднал стадий на разлагане. На основание чл.
39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на място.
Проверка по сигнала бе направена на 02.07.2013 г. от
19.00 до 20.00 часа пред общината в Приморско.
По време на проверката не беше забелязана атракция с
маймунка.
Предаден на Община Царево за проверка.

Незабавно след подаване на сигнала е извършена
проверка на място - обходен е районът около магазин
„Краснодар”. Разговаряно е с двама търговци,
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05.07.2013

Сигналът
е Умрял делфин на южния плаж в РИОСВ-Бургас
получен
на новата част на Несебър
Зеления телефон

05.07.2013

Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон
Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон

08.07.2013

Умрял делфин на устието на река РИОСВ-Бургас
Велека.
Умрял делфин между къмпинг РИОСВ-Бургас
„Ахелой” и хотелски комплекс
„Мидия”.

09.07.2013

Сигналът
е В комплекс „Сънсет” в
РИОСВ-Бургас
получен
на с . Кошарица събарят лястовичи
Зеления телефон
гнезда.

09.07.2013

Сигналът
е Атракция с животни на алея в РИОСВ-Бургас
получен
на курортен комплекс „Слънчев
Зеления телефон
бряг (маймуни, змии, крокодил и
папагали) след 17 ч.

09.07.2013

Сигналът
е Изхвърлен делфин на плажа – РИОСВ-Бургас
получен
на парк Росенец
Зеления телефон

09.07.2013

Сигналът
получен

е Труп на делфин на къмпинг РИОСВ-Бургас
на „Златна рибка”

работещи на открито, които отрекоха да е имало
миризми или обгазяване.
Жалбоподателката отказа да присъства на съставяне на
констативен протокол.
При проверката се установи, че трупът е на екземпляр
от вида муткур (Phocoena phocoena). Дължина на
тялото – 120 см, в напреднала фаза на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на място.
При проверката е установено, че трупът на делфина е
още във водата и не може да се определи. На основание
чл. 39, ал. 2, т.4 от ЗБР се оставя на място.
При проверката се установи, че трупът е на делфин от
вида афала (Tursiops truncatus) с дължина на тялото 250
см, в напреднал стадий на разлагане. На основание чл.
39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на място.
При проверката е установено, че няма следи от скоро
съборени лястовичи гнезда. Обяснено е на управителя
на комплекса, че лястовиците са защитени видове и
тяхното безпокоене и събарянето на гнездата им се
санкционират на основание Закона за биологичното
разнообразие.
Проверката е осъществена на 18.07.2013г. Изискани
са документи за произход на 4 броя папагали - 3 броя
от род Ара и един от род Еклектус. Номерата на
затворените пръстени на проверените птици
съответстват на посочените в регистрационните
документи. Отнета е в полза на държавата маймуна от
вида Зелена морска котка без документи за произход,
притежавана е незаконно, поради което на
нарушителя е съставен акт. Маймуната е настанена в
Зоопарк Варна.
При проверката се установи, че трупът е на екземпляр
от вида муткур (Phocoena phocoena). Дължина на
тялото – 120 см, напреднала фаза на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на място.
При проверката се установи, че трупът е на делфин от
вида афала (Tursiops truncatus) с дължина на тялото 130
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Зеления телефон

10.07.2013

Сигналът
е Намерен бързолет в комплекс РИОСВ-Бургас
получен
на „Славейков”, бл. 65
Зеления телефон

10.07.2013

Сигналът
е Умрял делфин в Ахтопол (под РИОСВ-Бургас
получен
на гръцкото училище) на скалите
Зеления телефон

11.07.2013

Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон
Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон

12.07.2013

12.07.2013

12.07.2013

15.07.2013

Изхвърлен голям делфин в РИОСВ-Бургас
местността „Южен плаж” в гр.
Обзор
Намерен мишелов зад новия РИОСВ-Бургас
свободен университет (в кафе на
ул. Вардар 30)

Сигналът
е На централния плаж на Лозенец, РИОСВ-Бургас,
получен
на на края към скалите, където община Царево
Зеления телефон
започва нудисткия плаж има
изхвърлени носни кърпи и
хавлии.
Сигналът
е В Приморско атракция с маймуна РИОСВ-Бургас
получен
на в центъра срещу общината.
Зеления телефон

Сигналът
е
постъпил
по
електронната
поща на РИОСВБургас

В к.к. Слънчев Бряг вечер след 18 РИОСВ-Бургас
ч. по крайбрежната алея и на
кръстовището пред хотел „Дюн”
атракция с маймуни, змии,
гущери и крокодили.

см. Трупът е в напреднал стадий на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на място.
При проверката се установи, че екземплярът е от вида
бързолет (Apus apus) в много добро състояние. Видът е
защитен и е включен в Приложение №3 на Закона за
биологичното разнообразие. На основание чл. 39, ал. 2,
т. 1 птицата се пуска на свобода в подходящ район.
При проверката се установи, че трупът е на екземпляр
от вида муткур (Phocoena phocoena). Дължина на
тялото – 120 см, в напреднала фаза на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на място.
При проверката е обходен посоченият район – труп на
делфин не е открит.
При проверката се констатира, че птицата е от вида
черен бързолет (Apus apus). Бързолетът е жизнен, без
наранявания, свободно разперва криле.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие бързолетът се пуска на
свобода в подходящ район.
Проведен телефонен разговор с кмета на село Лозенец
за проверка от тяхна страна на изложените в сигнала
обстоятелства.
Получен е устен отговор, че от общината ще извършат
почистване на кърпичките (хартиите) в морската вода.
При проверката на 22.07.2013 г. се установи, че пред
сградата на община Приморско се извършват атракции
с маймуна и снимки на туристите с нея. В момента, в
който се приближи колата с полицаите и експертите от
РИОСВ – Бургас собственика на маймунката избяга с
нея.
Проверката е осъществена на 18.07.2013г. Изискани
са документи за произход на 4 броя папагали - 3 броя
от род Ара и един от род Еклектус. Номерата на
затворените пръстени на проверените птици
съответстват на посочените в регистрационните
документи.
Отнета е в полза на държавата маймуна от вида Зелена
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16.07.2013

Сигналът
е Намерена птица със счупено РИОСВ-Бургас
получен
на крило в кс. „Славейков” до
Зеления телефон
ресторант „Рубаят”

17.07.2013

Сигналът
е В Горно Езерово група роми РИОСВ-Бургас
получен
на ловят пойни птички с мрежа до Община Бургас
Зеления телефон
строежа на пречиствателната
станция.
Сигналът
е На плажа на Аркутино до устието РИОСВ-Бургас
получен
на на река Ропотамо изхвърлен
Зеления телефон
мъртъв делфин.

17.07.2013

17.07.2013

Сигналът
е Изхвърлен малък делфин на РИОСВ-Бургас
получен
на плажа в Приморско (южен плаж
Зеления телефон
до пост 2 и 3).

18.07.2013

Сигналът
е На пътя между Просеник и Руен, РИОСВ-Бургас
получен
на се събира зелена шипка и се носи Община Руен
Зеления телефон
в циганската махала на Руен.

18.07.2013

Сигналът
е В местност „Райчов баир” срещу РИОСВ-Бургас
получен
на кариера
„Върли
бряг”
Зеления телефон
изхвърляне на отпадъчна сяра от
рафинерия „Лукойл”

морска котка без документи за произход, притежавана
е незаконно, поради което на нарушителя е съставен
акт. Маймуната е настанена в Зоопарк Варна.
При проверката се констатира, че птицата е от вида
черен бързолет (Apus apus). Намерена е в безпомощно
състояние на улицата - със счупено крило, окървавена,
крилото не се разгъва свободно.
При транспортирането й до РИОСВ – Бургас за
подготовка за изпращане за лечение в „Спасителен
център за диви животни”, гр. Стара Загора птицата
умира.
Сигналът е предаден за проверка от Община Бургас.

При проверката се установи, че трупът е в силно
напреднала фаза на разлагане, има само останки от
скелета и не може да бъде определен. На основание чл.
39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на място.
При проверката се установи, че трупът е на екземпляр
от вида муткур (Phocoena phocoena). Дължина на
тялото – 1метър, напреднала фаза на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на място.
Сигналът е предаден на най-близко разположения до
мястото на нарушението компетентен орган – Община
Руен. Още същия ден представители на Община Руен,
РУП – Руен и ДГС – Айтос са извършили проверка на
посочения от сигналоподавателя адрес. Не са
установени налични количества от зелена шипка.
При проверката на място на хвостохранилището, е
установено, че сигналът се отнася за депониране на
отпадъци
съдържащи
сяра,
образувани
от
десулфуризация на нефт от „Лукойл Нефтохим
Бургас”АД. В момента на проверката върху
депонираната отпадъчна сяра са насипани хидроокисни
утайки.
С протокол от предходна проверка е дадено
предписание за преустановяване депонирането на сяра
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19.07.2013

Сигналът
е В Синеморец на устието на река РИОСВ-Бургас
получен
на Велека, жена е преминала през
Зеления телефон
пясъчната коса на реката на
отсрещния бряг. Тя сигнализира,
че мъж прокопава пясъчната
ивица между реката и морето, не
може да се върне обратно и се
нарушава цялостта на пясъчните
дюни. Сигналът е предаден и на
РУП-Царево и Община Царево.

22.07.2013

Сигналът
е Намерен е разложен труп на РИОСВ-Бургас
получен
на делфин на края на плажа
Зеления телефон
„Аркутино” (до скалите)

22.07.2013

Сигналът
е В село Лозарево е прокопан РИОСВ-Бургас
получен
на мръсен канал по главната улица, община
Зеления телефон
минаващ покрай главното шосе и Сунгурларе
който
се
включва
във
водоснабдителна шахта, където
има тръба и отива в сухо дере.
Двадесет къщи са включени в
този мръсен канал, като са
отпаднали септичните ями.

на терена на хвостохранилище „Върли бряг”. Това
предписание не се изпълнява. Съставен е АУАН на
„Строителни материали” АД за неизпълнение на
предписание.
По данни на наемателя на плажа пясъчната коса при
устието на река Велека по-рано същия ден напълно е
преградила оттока на реката. Това явление се случва
ежегодно и не е необичайно.В момента на проверката
реката
свободно
се
влива
в
морето.
Сигналоподавателката е преведена на другия бряг.
Прокопаването е минимално и е извършено на мястото
на вливането на реката в морето, за да се предотврати
заливане на пътя и съседните имоти. Не е нарушена
целостта на пясъчни дюни. Самоличността на
нарушителя е установена от представители на РУП
Царево и е съставен акт за нарушаване режима на ЗМ
„Устие на р. Велека”
При проверката се установи, че трупът е на делфин от
вида афала (Tursiops truncatus) с дължина на тялото 230
см. Трупът е в напреднал стадий на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на място.
Извършена е проверка на място от експерт на РИОСВ Бургас в присъствието на служител на община
Сунгурларе и на сигналоподавателя.
При огледа не е констатирано изтичане и заустване на
отпадъчни води във водни обекти или замърсяване на
прилежащи терени. Успоредно на улица „1-ви май”, от
имоти № 39 до имот № 51 е прокопана канавка, в която
е предвидено да се положат колектори за отвеждане на
дъждовна вода от околните улици. Новоизградената
дъждовна канализация е предвидено да се зауства в
земна падина до имота на сигналоподавателя. От имоти
№ 41, № 43, № 47 и № 51 с изградени в тях къщи са
прокопани канали към отводнителната канавка на
улица „1-ви май”, като от последния имот каналите са
два.
На кмета на община Сунгурларе е дадено предписание
да бъдат премахнати всички канали, изведени от имоти
на ул. „1-ви май”, за което в срок до 26.07.2013 г.
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22.07.2013

Сигналът
е В Приморско срещу общината РИОСВ-Бургас
получен
на атракция с маймунка
Зеления телефон

23.07.2013

Сигналът
е В центъра на Обзор – атракция с РИОСВ-Бургас
получен
на животни (3 питона и игуана).
Зеления телефон

24.07.2013

Сигналът
е На к-г „Златна рибка”, където е
получен
на плаж
„Санта
Марина”
са
Зеления телефон
изхвърлени боклуци на депо до
самия плаж, пред имота на
жалбоподателя.
Сигналът
е В
с.
Маленово,
Община
получен
на Стралджа водата на р. Мочурица
Зеления телефон
е с наситено белезникав цвят и се
усеща остра миризма.

24.07.2013

РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас
БД – Пловдив,
РИОСВ – Ст.
Загора

писмено да бъде уведомена РИОСВ – Бургас.
Предписанието е изпълнено.
При проверката се установи, че пред сградата на
община Приморско се извършват атракции с маймуна и
снимки на туристите с нея. В момента, в който се
приближи колата с полицаите и експертите от РИОСВ
– Бургас собственикът на маймунката избяга с нея.
При проверката е установено, че се извършват
атракции със следните видове животни – три папагала,
два питона, 1 игуана и 1 крокодилче.
Папагалите, питоните и игуаната имат издадени
регистрационни карти по CITES. Собственичката на
крокодилчето не е оказала съдействие при проверката и
избягала.
При проверка не се установяват отпадъци на
посоченото от сигналоподателя място. По негови данни
отпадъците са изнесени сутринта.

На 01.08.2013 г. е извършена проверка на място от
експерт на РИОСВ-Бургас в присъствието на
сигналоподавателя - младши експерт „Екология" в
общ. Стралджа.
Извършен е оглед на река Мочурица от моста преди
село Деветак, общ. Карнобат на север и на юг от моста
и проверка на локалните пречиствателни съоръжения
за отпадъчни води на промишлен комплекс за
производство на спирт на гара Церковски на
"ВИН.С.Индустрийс" ООД и на промишлен комплекс
за бутилиране на алкохол в с. Венец на „СИС.
Индустрийс" ООД, заустващи пречистени отпадъчни
води в река Мочурица.
При огледа на р. Мочурица не е констатирано наличие
на умряла риба, нито замърсяване на реката от точкови
източници. Водата в реката е замътена и с белезникаво
оцветяване, на места на дъното й, около брега, има
бели отлагания, чийто вид и произход при проверката
не е възможно да бъде определен. При проверка на
работата на ЛПСОВ на промишлените комплекси на
гара Церковски и в с. Венец, общ. Карнобат е
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26.07.2013

Сигналът
е В Свети Влас пред хотел Ирис се РИОСВ-Бургас
получен
на изхвърлят фекални води от община Несебър
Зеления телефон
канализацията в морето

26.07.2013

Сигналът
е В Синеморец на централния плаж РИОСВ-Бургас
получен
на „Бутамята” над кея се изхвърлят
Зеления телефон
фекални води

констатирано, че пречиствателните съоръжения са в
изправност и функционират. Пречистената отпадъчна
вода на изход и от двете ЛПСОВ е видимо бистра, без
белезникаво оцветяване и остра неприятна миризма. От
представените резултати от извършен собствен
мониторинг на отпадъчни води на изход ЛПСОВ на
двата обекта за месец юни 2013 г., не са констатирани
превишения
на
индивидуалните
емисионни
ограничения, определени в издадените за обектите
разрешителни за заустване.
Извършена проверка е проверка на място още същия
ден – проверена е канално-помпена станция (КПС)
"Свети Влас", намираща се до хотел "Ирис" и морския
плаж пред тях, в присъствието на служител на кметство
Свети Влас, община Несебър и на „В и К" ЕАД гр.
Бургас, район Несебър.
При огледа не е констатирано изтичане и заустване на
отпадъчни води към плажа, нито към прилежащите
морски води. Водата в морето е с естествен цвят и
мирис. КПС "Свети Влас" работи нормално, на
автоматичен режим. От четирите налични помпи в
момента на проверката работят две. По данни на
помпиера на КПС "Свети Влас", шахта до хотел "Ирис"
е била временно запушена, вследствие на което
отпадъчни води са прелели през преливника за
дъждовни води в морето чрез колектора за дъждовна
вода, изведен под буна на Централен плаж гр. Свети
Влас, в района между хотел "Ирис" и КПС "Свети
Влас". На 25.07.2013 г. и 26.07.2013 г. е извършено
почистване
на
събирателната
шахта
с
каналопочистваща машина на "ВиК" ЕАД и проблема е
отстранен. През активния туристически сезон, според
ръководител район Несебър на ВиК оператора, такова
почистване ще бъде извършвано профилактично
минимум два пъти в седмицата.
Извършена е проверка съвместно с представител на
община Царево. При огледа 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. Между плажа и черен път,
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29.07.2013

Сигналът
е От
вчера
сутринта
гори РИОСВ-Бургас
получен
на сметището в село Равда и се носи
Зеления телефон
задушлив дим.

29.07.2013

Сигналът
е Между Слънчев Бряг и Несебър, РИОСВ-Бургас
получен
на до Слънчев Бряг запалено
Зеления телефон
сметище и се носи неприятна
миризма

29.07.2013

Сигналът
е Намерен
щъркел без видими РИОСВ-Бургас
получен
на наранявания, не може да лети.
Зеления телефон

преминаващ край хотелски и апартаментен комплекс
“Аполония“ и хотелски комплекс “Бела Виста“ има
изградени две шахти, през които в момента на
проверката протича вода, притежаваща характерния
вид и мирис на битово – фекална. До морски плаж
“Бутамята“ има изградена и функционира каналнопомпена станция /КПС/.
На кмета на община Царево е дадено предписание за
представяне, в срок до 06.08.2013 г., на информация и
документи за начина на отвеждане на отпадъчните
води от хотелски и апартаментен комплекс “Аполония“
и хотелски комплекс “Бела Виста“, в т. ч. съгласувани
проекти в част ВиК. Предписанието е изпълнено. В
КПС постъпват отпадъчните води от хотелските
комплекси в района.
Извършена е проверка в депо – Несебър, отпадъците
горят с бял пушек.
Автоматичната станция в Несебър не отчита
превишения на ПДК на измерваните показатели на
атмосферния въздух.
Дадени са предписания на община Несебър за
продължаване запръстяването на отпадъците които
горят, ускоряване на работата по отстраняване на
аварията.
Наложена е имуществена санкция на община Несебър
по чл. 8, ал. 2 от ЗУО.
Автоматичната станция в Несебър не отчита
превишения на ПДК на измерваните показатели на
атмосферния въздух.
Видимо отпадъците горят с бял пушек и се усеща
неприятна миризма.
Дадени са предписания на община Несебър работата по
отстраняване на аварията на депо – Несебър да
продължи.
Наложена е имуществена санкция на община Несебър
по чл. 8, ал. 2 от ЗУО
Щъркелът е в много добро състояние, няма
наранявания. Пуснат е в природата на подходящо
място и наблюдаван известно време. Започнал е да се
храни, след което е излетял.
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29.07.2013

Сигналът
е Обгазяване от Кроношпан в РИОСВ-Бургас
получен
на Славейков до Изчислителния
Зеления телефон
център срещу КАТ

30.07.2013

Сигналът
е В Ахелой от 3 дни сутрин целия РИОСВ-Бургас
получен
на град е опушен от горенето на
Зеления телефон
сметището в Несебър

30.07.2013

Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон
Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон

31.07.2013

В Приморско в началото на
Северния плаж и до моста на
Южния плаж има фекалии.
В комплекс Славейков има
оранжев облак и се усеща
неприятна и задушлива миризма
от Кроношпан.

РИОСВ-Бургас
Община
Приморско
РИОСВ-Бургас

Сигналоподавателят не присъства на проверката.
Извършен е обход на района около „Кроношпан” в
близост до КАТ и военно поделение. Не са
констатирани наличие на неприятни миризми и
обгазяване
от
производствената
дейност
на
„Кроношпан” АД.
Депо – Несебър е запалено – не са уточнени причините
за възникване на пожара.
Разпространява се бял дим, в различни посоки, в
зависимост от посоката на вятъра. Автоматичната
станция в Несебър не отчита превишения на ПДК на
измерваните показатели на атмосферния въздух.
Дадени са предписания на община Несебър – да
продължи запръстяването на депото и да се ускори
работата по ликвидиране на запалването.
Наложена е имуществена санкция на община Несебър
по чл. 8, ал. 2 от ЗУО
Препратен устно (по телефона уведомен кмета на
община Приморско) за проверка по компетентност от
общината.
При извършена проверка не са констатирани неприятни
миризми.
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