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

ДАТА

1

01.06.2015

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

СИГНАЛ
В гр. Карнобат се
миризма на оборски тор.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
носи РИОСВ - Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На 01.06.2015 г. е извършена повторна проверка
от експерти на РИОСВ – Бургас на фирма
„Агрошанс комерс“ ЕООД във връзка с
постъпили сигнали. При направения оглед на
място
се установява, че в момента на
площадката работи котел за подгряване на вода.
Котелът по данни на управителя работи с
гориво дървесни пелети и мощността му е около
70 кW. Височината на изпускащото устройство
– комин, не отговаря на изискванията на чл. 4
ал. 2, и ал. 3 от Наредба № 1 за норми за
допустими емисии на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни
източници.
По
данни
на
управителя,
присъстващ на проверката, котелът работи от
събота 30.05.2015 г. В близост до котела е
усетена неприятна миризма на изгоряла
дървесина вследствие на недобро изгаряне.
В реконструираната сграда се установи наличие
на около 30 бигбега, съдържащи гранули с
неизвестен произход и складирано известно
количество птича тор.
При направения оглед в бившето ДЗС на гр.
Карнобат не е усетена неприятна миризма от
оборска тор. В интервала от 13:00 ч. до 16:00 ч.
на 01.06.2015 г., в града също не е усетена
такава миризма.

2.

01.06.2015

Зелен телефон

Забелязани са 2 катамарани РИОСВ - Бургас
река Ропотамо около 09.00
часа

На дружеството с писмо наш изх. № 4677 от
18.06.2015 г., са дадени предписания със срок на
изпълнение 7 дни от датата на получаване на
писмото. Предписанията са за представяне на
информация и документи във връзка с
изпълнение на задълженията на лицата по чл.
14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
- ЗУО (ДВ бр.53/ 2012г.), относно разделното
събиране и оползотворяване на отпадъците от
опаковки, генерирани в резултат на пуснатите
от тях опаковани стоки на вътрешен пазар и за
уведомяване на РИОСВ – Бургас за
извършваната производствена дейност в обекта,
за
представяне
на
информация
за
позиционираната до реконструираното хале в
обекта
инсталация
–
предназначение,
технологична схема, технологични параметри.
От получената обратна разписка е видно, че
писмото
от
РИОСВ–Бургас
изх.
№
4677/18.06.2015 г. е получено на 22.06.2015 г.
Предписанията не са изпълнени до момента, за
което е изпратена покана за съставяне на
АУАН.
РИОСВ-Бургас
издава
Заповед
№РД64/29.04.2015 г., с която налага принудителна
административна мярка за спиране на дейността
„Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват
„Ропотамо“
извършвана
от
„Венис
Марина“ЕООД (констатирано на 29.04.2015г.).
Със Заповедта се допуска предварителното й
изпълнение. Дружеството обжалва Заповедта и
предварителното изпълнение.

3.

01.06.2015

Зелен телефон

Унищожена е липа на ул. РИОСВ - Бургас
„Месембрия” 38, гр. Несебър,
която е обявена за вековна и е
на възраст над 60 г.

4.

02.06.2015

Зелен телефон

В района на складовата база на РИОСВ - Бургас
„Бургаскомерс”,
ул. „Индустриална”
се
наблюдава замърсяване на
въздуха от дървени частици.
Автомобилите
също
са
насипани с такива.

5.

03.06.2015

Зелен телефон

В к-с „М. Рудник”, зона А РИОСВ - Бургас
срещу „Била” е намерено
паднало малко грабливо птиче.

6.

05.06.2015

Зелен телефон

В района на пристанището, на РИОСВ - Бургас

Извършена е проверка на 23.06.2015г.,
съвместно с представители на Община Несебър,
ТП ДЛС Несебър и експерти от отдел „Научна и
развойна дейност на дъбовите гори- Бургас“ при
ЮИДП-Сливен.
При
проверката
е
констатирано, че ¾ от короната на дървото е
изсъхнала. Не е констатирано наличие на
видими признаци на болести и вредители, както
и обелване на кората или ликото. При
проверката са взети почвени и листни проби,
включително контролни за извършване на
анализи с цел установяване на причината за
изсъхването.
На 02.06.2015 г. е извършена проверка на
складовата база на фирма „Бургаскомерс“. При
извършената проверка е установено, че на
асфалта и по автомобилите има навяти дървесни
частици. По данни на сигналоподателя
запрашаването е от около месец. Складовата
база граничи с пристанище и периодично се
чува работа на дървопреработваща машина. При
проверката не е установен източника на
замърсяването.
Намерена птица от вида домашна кукумявка
(Athene noctua) – защитен вид, включен в
приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР). Птицата е в много добро
физиологично състояние-лети свободно, няма
видими външни наранявания и на основание
чл.39, ал.2, т. 1 от ЗБР се пуска на свобода в
подходящ район.
На 05.06.2015 г. е извършена проверка на

площадката на КРЗ-Бургас
работи
машина,
която
запрашава въздуха. Всичко е
обсипано с дървени стружки.
Това е така вече втори ден.

7.

05.06.2015

Зелен телефон

8.

05.06.2015

Зелен телефон

Кайтсърфисти
в Община Поморие
ЗМ„Поморийско езеро”.
Големи тирове засипват с прах РИОСВ - Бургас
квартал „Банево“ в гр.Бургас.
Това е така от близо 2 месеца
откакто
функционира
каменната кариера, находяща
се на 10 метра от квартала.

площадката на КРЗ - Бургас. Констатирано е
извършване на мелене на дървесина до дървесен
чипс. Дейността се осъществява с мобилна
инсталация, собственост на „Стоник груп“
ООД. Произведеният дървесен чипс свободно
пада на площадката. Оттам се изгребва и
изсипва в камиони, товари се в кораб. Налице е
запрашаване на площадката и околните терени.
Издадена
е
Заповед
за
принудителна
административна мярка /ПАМ/ за спиране на
дейността на мобилните инсталации на „Стоник
груп“ ООД до произнасяне на РИОСВ – Бургас
с краен административен акт по реда на глава
шеста от ЗООС. На Дружестовото е съставен
АУАН.
Изпратен по компетентност на Община
Поморие.
На 15.06.2015 г. е извършена е проверка в кв.
„Банево“. Състоянието на пътната настилка на
улиците в квартала е лошо. При движението на
тежкотоварните
камиони,
обслужващи
кариерата или асфалтобазата (намиращи се на
около 80 метра от последните къщи
на
квартала), както и при движението на други
автомобили се вдига прах. Прах се вдига
независимо от скоростта, с която се движат
автомобилите. Пред портала на бариерата на
кариерата-собственост на „Благоустройствени
строежи“ЕООД има поставена табела за
ограничаване на скоростта до 20 км/ч на
територията на кариерата. Ще бъде дадено
предписание на кмета на Община Бургас,

9.

08.06.2015

Зелен телефон

Изхвърлен мъртъв делфин на РИОСВ - Бургас
брега в гр. Поморие (след
военния санаториум в средата
на бунгалата). Вече се разлага.

10
.

09.06.2015

Електронна
поща

Създадено
сметище
в РИОСВ - Бургас
Синеморец в зоната на парк Община Царево
Странджа.
ДГС Царево

11

11.06.2015

Зелен телефон

В Славейков срещу КАТ РИОСВ - Бургас
бухалче със счупено крило.

съгласно задължение по чл 29 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
При проверката се констатира, че трупът е на
афала (Tursiops truncatus). На основание чл. 39,
ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на мястото, на
което е намерен.
На 17.06.2015 г. е извършена проверка от
експерт на РИОСВ - Бургас за установяване на
точното местоположение на замърсяването
спрямо защитени територии /ЗТ/ и за
установяване на собственика на имота, в който
попадат отпадъците. Извършено е заснемане на
замърсения с отпадъци район с GPS за
определяне площта и имотите, в които попада.
Установено е, че в местността „Свети
Пантелеймон” са депонирани земни и скални
маси от изкопни работи на площ около 18 000
м2. Впоследствие върху депонираните земни и
скални маси започват да се изхвърлят
строителни и битови отпадъци.
Имотите, в които се намира замърсяването са с
кадастрални номера 66528.26.270 и 66528.0.110
и са общинска собственост.
Дадено е предписание на кмета на Община
Царево и Директора на ДГС Царево да се
почистят строителните и битови отпадъци и да
се
вземат
мерки
за
преустановяване
изхвърлянето на нови на това място.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида горска ушата сова (Asio otus)-млада, без
никакви
видими
наранявания,
жизнена,

12

12.06.2015

Зелен телефон

В к.к. Слънчев бряг, пред РИОСВ - Бургас
хотел „Глобус“ след 19 часа
атракция с маймуни.

13

13.06.2015

Зелен телефон

В момента се извършва РИОСВ - Бургас
разходка с лодка по р.
Ропотамо.
Дейността
е
забранена от МОСВ.

14

14.06.2015

Зелен телефон

Денонощен шум от заведение РЗИ - Бургас
на северния плаж на Несебър и
непочистени плажни ивици от

вероятно паднала от гнездо в района.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се оставя в
района, в който е намерена, разредена гора в
района на „Статистика“ гр. Бургас, където
вероятно се намира гнездото на родителската
двойка.
Видът горска ушата сова (Asio otus) е защитен и
включен в приложение №3 на Закона за
биологичното разнообразие.
Извършена е проверка на 06.07.2015 г. с
участието на представители (униформени
служители) на РУ “Полиция“, к.к. „Сл.бряг“.
Обходена е крайбрежната алея на курортния
комплекс от единия до другия край. Не е
констатирано провеждане на атракция с
маймуна пред посочения от сигналоподателката
хотел, нито на друго място по алеята.
РИОСВ – Бургас издаде заповед №РД64/29.04.2015 г., с която наложи принудителна
административна мярка за спиране дейността
„Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват
„Ропотамо“ извършвана от „Венис Марина“
ЕООД (констатирано на 29.04.2015 г.). Със
заповедта се допуска предварителното и
изпълнение. Дружеството обжалва заповедта и
предварителното и изпълнение.
На 24.06.2015 г. сигналът е изпратен до РЗИБургас за предприемане на необходимите
действия по компетентност.

водорасли.
На северния плаж в Бургас до РИОСВ- Бургас
знамената има канал, от който
изтичат от к-с „Изгрев” и к-с
„Зорница” фекалии, памперси
и боклуци.

15

15.06.2015

Зелен телефон

16

15.06.2015

Зелен телефон

В гр. Камено, Община Камено РИОСВ- Бургас
бедстващо малко щъркелче.

17

16.06.2015

Зелен телефон

Паднало малко щъркелче от РИОСВ- Бургас

Извършена е незабавна съвместна проверка с
представители на РЗИ- Бургас и РЛ- Бургас към
ИАОС-София. От канала за дъждовни и
повърхностни води от ж.к. „Лазур“ гр.Бургас на
морски
плаж
„Бургас-север“
изтичат
незначителни количества води, които видимо са
бистри без мирис. В канала има значително
количество кал. Не е констатирано наличие на
памперси
в
момента
на
проверката.
Пробонабрана е водна проба за физикохимичен
анализ от представител на РЛ-Бургас от
изтичащата вода в края на покрития участък на
канала. Пробата ще бъде анализирана по
показатели: активна реакция, ХПК, БПК5,
екстрахируеми вещества, азот амониев, азот
нитратен, азот нитритен и общ фосфор. При
проверката представители на РЗИ - Бургас са
взели проба за анализ от морските води.
Изпратено е писмо с изх№ 4542/17.06.2015г. до
Кмета на Община Бургас и Директора на „ВиК“
ЕАД- Бургас с предписание за предприемане на
мерки за установяване на нерегламентирани
включвания от отпадъчни води в дъждовната
канализация, като за предприетите мерки
писмено да се уведоми РИОСВ-Бургас до
30.06.2015 г.
При проведен разговор по телефона се
установява, че щъркелчето е в добро състояние
и ще бъде върнато в гнездото с помощта на
вишка.
Проведен е телефонен разговор с кмета на

гнездо в с. Маринка.
18

17.06.2015

Зелен телефон

На плажа на Карадере, гр. Бяла РИОСВ - Бургас
умрял делфин.

19

17.06.2015

Зелен телефон

Изтичане на отпадни води от
дъждовната канализация в
района на централен плаж
Приморско

РИОСВ – Бургас
БДЧР – Варна
Община
Приморско

с.Маринка. Щъркелчето е в добро състояние и
ще бъде качено в гнездото с вишка.
При проверката се установява, че в найсеверната част на плажната ивица, в близост до
скалите, координати: N42°52`15.894``, E
27°53`51`367``e изхвърлен труп на афала
(Tursiops truncatus). Трупът е в силно напреднал
стадий на разлагане, тялото е почти заровено в
пясъка. Вътрешните органи са изсипани,
гръбнчният стълб и ребрата са напълно оголени.
Главата също е силно разложена с оголена
челюст. В опашната област се наблюдава голям
отвор, вероятно накълван от птици. Дължината
на трупа е около 2,40 м. Поради силно
напредналия стадий на разлагане на трупа не е
възможно да се определи причината за смъртта.
Поради наблюдаван няколко дни (по сведения
на свидетел) по-рано труп на делфин с прорезна
рана и съмнение, че това е същият екземпляр,
трупът на афалата се оставя на мястото, на
което е намерен за започване на преписка по
описа на IV РУ, МВР- Варна.
Проверката е осъществена на място на морски
плаж „Приморско-централен север“ съвместно с
представители на БДЧР–Варна и Община
Приморско. В момента на проверката няма
изтичане на води на плажа. Водата в морето е
бистра, видимо чиста, без опалисценция на
повърхността и без мирис. По данни ни
сигналоподателката изтичането на БФВ се е
случило по време на дъжд и най-вероятно е
преливала затлачена канализационна шахта в

20

18.06.2015

Зелен телефон

В Слънчев Бряг до хотел РИОСВ - Бургас
„Юнона” е намерено малко
кукумявче.

21

19.06.2015

Зелен телефон

В двора на Трансстрой се РИОСВ - Бургас
трошат дървета и всичко е в
ситен прах. Не може да се
диша.

близост. След почистване на шахтата със
специализирана техника, при следващия дъжд
не е имало подобен проблем. Проверката е
извършена на 24.06.2015 г. в присъствието на
жалбоподателката.
Намерената птица е от сем. Совоподобни, но е
още в пухово оперение, по всяка вероятност
паднала от гнездото. Всички совоподобни птици
са защитени, включени в Приложение 3 на
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). На
основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР малкото
совоподобно се изпраща за лечение и
отглеждане в Център за диви животни- Стара
Загора.
В същия ден съвместно с представител на
бщина Бургас е извършена проверка на място на
трите площадки наети от фирма „Стоник
груп”ООД на територията на Пристанище
„Транстрой Бургас. Само на площадката на
”второ корабно място” е констатирано наличие
на купове от дървесен чипс, които при
неблагоприятните условия - силен вятър,
създават условия за пренос на дървесни частици
в района на запрашаване. Дадено е предписание
да се почистят замърсените площадки и да се
ограничи
по
подходящ
начин
запрашаването от сформираните купове в срок
до 26.06.2015 г. На 29.06.2015 г. е осъществен
последващ контрол и е контатирано, че
площадките на второ корабно място и тази над
портала са почистени като надробения материал
е събран в денкове или е покрит с платнища.
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21.06.2015

Зелен телефон

Паднала малка совичка до РИОСВ - Бургас
басейна на хотел „Калофер” в
Слънчев бряг.

23

21.06.2015

Зелен телефон

В село Дебелт е намерено РИОСВ - Бургас
малко бухалче, паднало от
гнездо.

24

22.06.2015

Зелен телефон

На
плажа
до
Военния РИОСВ - Бургас
санаториум в гр. Поморие е
изхвърлен труп на делфин.

25

22.06.2015

Електронна
поща

Открит мъртъв делфин на РИОСВ - Бургас
североизточния плаж в гр.
Поморие.

При телефонен разговор се установява, че
птицата е от вида горска ушата сова (Asio otus),
млад
екземпляр.
По
думите
на
сигналоподателката совата има травма на
крилото и не може да лети. На 21.06.2015 г.
вечерта совата е починала. Изпратени са снимки
на бедставащата птица, по които е определен
видът й.
Разговаряно е със сигналоподателя по телефона.
Дадени са указания малката птица да бъде
върната в района, в който е намерена, като бъде
оставена на височина, за да е в безопасност и
родителската двойка да може да се грижи за
нея.
На 22.06.2015 г. е организирана проверка от
РИОСВ- Бургас с участието на ОДБХ- Бургас,
ОВЛ-Поморие и Община Поморие. На плажа
пред Военния санаториум в гр. Поморие е
открит труп на делфин с размери около 50 см в
напреднал стадий на разлагане и липваща глава.
Не може да се определи от кой вид е. В
състоянието, в което е трупа не може да се
извърши аутопсия и да се установи причината
за смъртта.
Същия ден сигналът е постъпил и на „Зеления
телефон“, подаден от инспектор ООС в Община
Поморие.
Незабавно експерт на РИОСВ–Бургас е
извършил проверка съвместно с представители
на ОДБХ–Бургас, ОВЛ–Поморие и Община
Поморие.
Установено е, че трупът на делфина е с размери
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25.06.2015

Зелен телефон

Умрял делфин на южния плаж РИОСВ - Бургас
на Китен
На южния плаж в Китен е РИОСВ - Бургас
намерен труп на делфин с
мрежа около опашката и
тялото.
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26.06.2015

Зелен телефон

28

28.06.2015

Зелен телефон

Ранен щъркел със счупено РИОСВ - Бургас
крило в гр. Средец, на 200 м от
адреса на подаващия сигнала.
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29.06.2015

Зелен телефон

На паркинга до детски магазин РИОСВ - Бургас
„Вега“ в гр.Бургас е намерена
малка сова, която не може да
лети.

около 50 см, в напреднал стадий на разлагане, с
липсваща глава и невъзможност да се определи
от кой вид е. В състоянието, в което се намира
трупът, е невъзможно да се извърши аутопсия и
да се установи причината за смъртта.
При проверката е установено, че трупът е на
муткур (Phocoena phocoena). Намерен е в
района на южен плаж на гр. Китен, близо до
края на плажа. Трупът е в силно напреднал
стадий на разлагане, кожата е побеляла и почти
напълно обелена. Екземплярът е женски с
дължина на тялото 1 м. Трупът е намерен в
район с координати N 42°13′54.9′′, E
27°46′42.5′′. По тялото не се наблюдават рани и
следи от насилствена смърт. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на мястото, на
което е намерен.
Не е открит щъркел на посочения адрес,
сигналоподателят също. Обходени са ул.
„Добруджа“, „Дружба“ и „Максим Горки“.
Разговаряно е с всички живущи, които са
открити в момента на проверката, но никой не е
виждал щъркел със счупено крило или ранен
такъв.
Намерената птица е от вида домашна кукумявка
(Athene noctua) - защитен вид, включен в
приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР). Птицата е в отлично
състояние, но е млада и сега се учи да лети. На
основание чл.39, ал.2, т. 1 от ЗБР кукумявката е
пусната на свобода в подходящ район.

30

29.06.2015

Зелен телефон

31

29.06.2015

Зелен телефон

32

29.06.2015

Електронна
поща

33

30.06.2015

Електронна
поща

Питейната вода на къмпинг РЗИБургас,
„Арапя“, Царево е солена и „ВиК“ ЕАД горчива вече втори ден.
Бургас, Община
Царево
Малко ястребче пред хотел РИОСВ - Бургас
„Виктория“ в к.к. „Св.Влас“
Отглеждане на прасета и Община Средец
кокошки при условия, които
не отговарят на никакви
санитарни норми.
Замърсяване на морската вода РИОСВ - Бургас
в района на плаж „БялаЦентрален 3” от разлив на
отпадни води.

Изпратено е писмо до Директора на РЗИБургас, Директора на „ВиК“ЕАД- Бургас и до
Община
Царево
за
процедиране
по
компетентност.
Дадена е консултация по телефона.
Препратен по компетентност на кмета на
Община Средец.

На 06.07.2015 г. е извършена проверка на място,
за изясняване на обстоятелствата по сигнала, в
присъствието на служители на „ВиК – Варна”
ООД,
на
Община
Бяла
и
на
сигналоподавателката. При проверката в
канализационна помпена станция (КПС) ниска
зона в кв. „Бяла – Изток”, разположено в
близост до плажа и до хотелски комплекс „Бяла
бийч ресорт”, работят и трите налични помпи.
Всички постъпващи във входната шахта на КПС
отпадъчни води от канализационната мрежа в
района, след преминаване през груба решетка,
се отвеждат в резервоара на КПС и посредством
помпите се претласкват към пречиствателна
станция за отпадъчни води „Обзор - Бяла”. По
данни на сигналоподавателката, на 28.06.2015 г.
/неделя/, на Централен плаж, гр. Бяла, около 18
часа, в посока от КПС е имало изтичане на
отпадъчни води. По данни на служителите на
„ВиК Варна” ООД, на същата дата в района е
валял проливен дъжд, във входната шахта на
КПС са постъпили значителни количества

отпадъчни води, примесени с чакъл, пясък и
дребни камъни, които са преминали през и над
грубата решетка и са постъпили в резервоара й.
Това е довело до блокиране на две от трите
помпи на КПС, покачване на нивото на
отпадъчни води в резервоара, преливането им
през изграден в него авариен преливник и
отвеждането им по гравитачен път на
Централен плаж, гр. Бяла. На 30.06.2015 г.
помпите са били отремонтирани от служители
на ВиК Варна ООД и аварията е била
отстранена.
В съставения при проверката констативен
протокол, на управителя на ВиК Варна ООД е
дадено задължително предписание, със срок за
изпълнение: до 17.07.2015 г.: Да бъде осигурена
техническа възможност за пломбиране на
всички аварийни байпасни връзка на КПС в
положение,
непозволяващо
изтичане
на
непречистени от нея, за което писмено да бъде
уведомена РИОСВ – Бургас.

