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

1.
2.

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
отложени от Сигналите
са Обгазяване нощно време с
месец Май получени на Зеления лютив и задушлив газ в района
2013
телефон
на магазин Краснодар, ул.
„Ивайло“, ул. „Ив.Вазов“, ул.
„Фердинандова“ и до ДНА.
След 24 часа мирише на газ и
нефтопродукти.
07.06.2013
Сигналът е получен Изхвърлен делфин до к-г
на Зеления телефон
„Веселие”.
09.06.2013
Сигналът е получен Нерегламентирано изхвърляне
по електронната поща на отпадъци по поречието на
р.Котлешница,
местност
„Шилото".

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас
РИОСВ - Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Извършена е проверка в района на
централна градска част за периода
от 22.00 ч. на 11.06.13 г. до 02.15
часа на 12.06.2013 г. Направени са
3 обхода, не са констатирани
специфични
миризми
на
нефтопродукти.
При проверката не е открит труп на
делфин.
На 11.06.2013 г. е извършена
проверка съвместно с представител
на община Котел. Установено е
замърсяване
със
строителни,
битови
и
селскостопански
отпадъци на посочените в сигнала
места.
Причинителите
на
отпадъците не са установени.
Контролът за недопускане на
замърсявания с отпадъци
и
организиране на почистването на
територии от населените места,
предназначени
за
обществено
ползване, съгласно чл.19 от Закон
за управление на отпадъците
/ЗУО/, е задължение на кметa на
общината.
Дадено е предписание до община
Котел в срок до 11.07.2013 г. да се
извърши почистване на отпадъците
1

3.

10.06.2013

4.

11.06.2013

5.

12.06.2013

и да бъдат извозени до РДНО
Омуртаг.
След изтичане на
посочения срок ще бъде извършена
нова проверка за изпълнение на
даденото предписание.
Сигналът е получен В гр. Средец, ул. „Ал. Община Средец и Сигналът е препратен на Община
на Зеления телефон
Стамболийски” автомивка няма РЗИ – Бургас
Средец и РЗИ – Бургас за
тоалетна, ползва питейна вода и
предприемане на действия по
вдига шум.
компетентност.
Сигналът е получен Намерен е малък бързолет в РИОСВ - Бургас
Птицата е от вида бързолет (Apus
на Зеления телефон
гр.Бургас, ул. „Съединение“.
apus), в много добро състояние. На
основание чл.39, ал.2, т.1 от Закона
за биологичното разнообразие
/ЗБР/ е пусната на свобода в
подходящ район.
Сигналът е получен Срещу жп гарата в кв. „Д. РИОСВ - Бургас
Проверката е извършена на
на Зеления телефон
Езерово” в частен имот се
17.06.2013 от РИОСВ – Бургас,
изкупуват пластмасови изделия
представители на Община Бургас и
(отпадъци) без регистрационни
II РУП – Бургас. Констатирано е
документи.
събиране
и
съхраняване
на
отпадъци
от
пластмаси
и
пластмасови опаковки без лицето
да
притежава
необходимата
регистрация
и
издаден
регистрационен документ /РД/ по
ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)
Дадени са предписания - лицето да
се яви в РИОСВ – Бургас за
съставяне и подписване на акт за
административно нарушение и
незабавно
преустановяване
дейността по съхраняване на
отпадъците на площадката до
получаване
на
необходимия
документ по чл. 35 от ЗУО, издаден
от РИОСВ – Бургас.
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6.

13.06.2013

Сигналът е получен Заплетен делфин в мрежите на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
далян „Чайка” в местност
„Буджака”, гр.Созопол.

7.

14.06.2013

Сигналът е получен Гнездо
на
сови
в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
к-с „Славейков”. Силен шум от
крясъците на птиците.

8.

17.06.2013

Сигналът е получен В к.к. „Сл. Бряг“ срещу хотел РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
„Дюн” всяка вечер - атракция
със змия и крокодил (към
18.30– 19 ч.).

9.

17.06.2013

Сигналът е получен На провлака към стария град РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Несебър има труп на делфин.

Съставен е АУАН № 44 от
24.06.2013.
При проверката се установява, че
има заплетен делфин в мрежите на
даляна в местност „Буджака“,
гр.Созопол. Установен е контакт с
рибарите, делфинът е освободен от
мрежата и е отплувал.
В разговор със сигналоподателя е
обяснено, че совите са защитен
вид, включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие (ЗБР). За защитените
видове се забраняват всички форми
на умишлено улавяне или убиване
на екземпляри с каквито и да е
уреди,
средства
и
методи,
преследване
и
обезпокояване,
поради което гнездото не може да
бъде премествано особено в период
на гнездене.
На 18.06.2013 г. е извършена
проверка с представители на РУП
Несебър. Между 18 и 20 часа е
обходен района срещу хотел
„Дюн“. Не са установени атракции
с животни.
При проверката е установено, че
трупът е на делфин от вида муткур
(Phocoena phocoena) с дължина на
тялото около 1 м. Видът е защитен
и е включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 4 от същия закон трупът е
оставен на място.
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10. 17.06.2013

Сигналът е получен На плажната ивица в стария РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Несебър има умрял делфин.

11. 19.06.2013

Сигналът е получен В к.к. „Сл.бряг” срещу хотел РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
„Виктория гранд” всяка вечер
към 19 ч. се правят снимки с
крокодил и 2 змии.
Сигналът е получен Намерен бързолет, който не РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
може да лети.

12. 19.06.2013

13. 20.06.2013

Сигналът е получен На ул. „Оборище“ е намерен РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
птица, която не може да лети.

14. 21.06.2013

Сигналът е получен В Созопол, местност Буджака РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
на плажа под ваканционен
комплекс "Анел", изхвърлен
делфин.

15. 21.06.2013

Сигналът е получен На
къмпинг
„Арапя“
на Зеления телефон
изхвърлят фекални води.

се РИОСВ - Бургас

Сигналите подадени в РИОСВБургас, описани под № 9 и № 10 са
за един и същ делфин.
Разговаряно
е
със
сигналоподателката. Обяснено й е,
че е направена проверка по същия
сигнал на 18.06.2013 г. вечерта.
При проверката е констатирано, че
птицата е от вида черен бързолет
(Apus apus). Бързолетът е занесен в
Природозащитен център „Пода”.
Птицата е в много добро
състояние, няма никакви външни
наранявания.
На основание чл.39, ал 2, т. 1 от
Закона
за
биологичното
разнообразието е пусната на
свобода в подходящ район.
На посочения телефон отговаря
друго лице, същия не е подавал
сигнал за бедстваща птица.
При проверката е установено, че
трупът е на делфин от вида муткур
(Phocoena phocoena) с дължина на
тялото около 1 м., силно разложен.
Видът е защитен и е включен в
Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
същия закон трупът е оставен на
място.
На 19.06.2013г. е получен факс от
община Царево за спукана тръба на
тласкател на канално помпена
станция /КПС/- Арапя, което е
наложило спиране на помпите до
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16. 21.06.2013

Сигналът е получен В гр. Поморие, ул.“Свобода“- РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
паднало бухалче от гнездо.

17. 24.06.2013

Сигналът е получен В
Поморие
до
Военния РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
санаториум е изхвърлен труп на
делфин.

18. 24.06.2013

Сигналът е получен В района на КЗ „Илия РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Бояджиев“ е намерено малко
ранено соколче.

отстраняване на аварията. Това е
довело
до
заустване
на
непречистени отпадни води в
дерето,
граничещо
с
КПС.
Сигналоподателят е уведомен по
телефона за възникналата авария в
КПС- Арапя.
При проверката е установено, че
птицата е от вида домашна
кукумявка
(Athene
noctua).
Екземплярът е млада птица, добре
оперена, жизнена, без видими
наранявания, може да лети. Видът
е защитен по чл.37 от Закона за
биологичното разнообразие. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
същия закон птицата е пусната на
свобода в района на поддържан
резерват „Атанасовско езеро“.
При проверката е установено, че
трупът е на делфин от вида муткур
(Phocoena phocoena) с дължина на
тялото около 0,8 м в много
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
същия закон трупът е оставен на
място.
При проверката се установява, че
птицата е от вида керкенез (Falco
tinnunculus).
Керкенезът
е
прегледан от ветеринарен лекар,
установено е леко охлузване на
клюна. След оказване на първа
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19. 24.06.2013

Сигналът е получен На къмпинг „Арапя“ отпадните РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
води се оттичат в реката.

20. 24.06.2013

Сигналът е получен Намерени 2 броя бързолети в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
района на ул. „Цар Симеон” и
ул. Гурко” в гр. Бургас

21. 24.06.2013

Сигналът е получен Изплувал мъртъв делфин на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
к-г „Каваци”

помощ
на
основание
чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното
разнообразие
птицата е пусната на свобода в
подходящ район.
Сигналът е препратен устно за
проверка от община Царево във
връзка
с
възникналата
на
19.06.2013 г. авария на КПС-Арапя.
Установено е запушване на един
клон от довеждащата канализация,
което е предизвикало преливане
отпадъчни води към дерето,
граничещо с КПС. Причината е
отстранена
и
КПС-Арапя
е
започнала да функционира в
нормален технологичен режим.
/писмо на община Царево изх. №
32-00-305/1/24.06.2013 г./
При проверката е констатирано, че
и двете намерени птици са от вида
черен бързолет (Apus apus).
Едната птица е съвсем малка,
много слаба, без оперение, почти
не мърда и е силно изтощена.
Другият бързолет е възрастна
птица, жизнена без видими външни
наранявания, свободно разперваща
криле.
При
транспортирането
малкият бързолет умира.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
Закона
за
биологичното
разнообразие възрастният бързолет
е освободен в подходящ район.
При проверката е установено, че
трупът е на делфин от вида афала
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22. 25.06.2013

Сигналът е получен Чайка с ранено крило на ул. РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
„Антим I”, гр. Бургас.

23. 25.06.2013

Сигналът е получен В Несебър на ул. „Хан Крум” е РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
намерен щиглец, който не може
да лети.

24. 25.06.2013

Сигналът е получен На къмпинг „Каваци” около РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
06.00 сутринта е заровен
делфин на 150 м от хотел
„Свети Николай” в близост до
скалите.
Сигналът е получен Намерен бързолет със счупено РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
крило в кв. М. Рудник, гр.
Бургас до училище „Найден
Геров”

25. 25.06.2013

(Tursiops truncatus) с дължина на
тялото 1,50 метра. Трупът е в
много 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 същия закон трупът е
оставен на място.
При проверката е установено, че
птицата е от вида сребриста чайка
(Larus argentatus). Видът не е
защитен и не е включен в
Приложение №3 от Закона за
биологичното разнообразие.
При проверката е установено, че
птицата е от вида щиглец
(Carduelis
carduelis).
Сигналоподателят е ветеринарен
лекар и е оказал медицинска
помощ
на
птицата.
След
стабилизирането
щиглецът
е
пуснат на свобода в подходящ
район на основание чл. 39, ал. 2, т.
1 от Закона за биологичното
разнообразие.
За същия делфин е извършена
проверка
на
24.06.2013
г.
Делфинът е на неохраняем плаж,
непосредствено до скалите и е бил
частично покрит с пясък.
Граждани са донесли птица в
сградата на РИОСВ - Бургас, след
преглед от
ветеринарен лекар.
Птицата е от вида черен бързолет
(Apus apus), с лека рана на крилото.
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26. 26.06.2013

Сигналът е получен На плажа на „Бутамята”, до
на Зеления телефон
тоалетната има канал, от който
се изтичат отпадъчни води.

27. 26.06.2013

Сигналът е получен Втори ден множество жалби от
на Зеления телефон
жителите на с.Дебелт за
неприятни миризми. Каналът, в

След оказване на първа помощ, на
основание чл. 39, ал. 2, т.1 от
Закона
за
биологичното
разнообразие, птицата е пусната на
свобода в подходящ район.
РИОСВ - Бургас
Извършена е проверка още в същия
ден на подаване на сигнала.
Сигналоподателят е потърсен на
посочения телефон, но се включва
тел. секретар и не е установен
контакт с него. При проверката е
констатирано: на плажната ивица
има изведена тръба, която събира
дъждовните води от водосбора на
дерето, граничещо непосредствено
с плажа. В момента на проверката
няма изтичане на вода от тръбата, в
близост и около нея, повърхността
е суха, няма наличие на неприятни
миризми. На около 10-15 м от
тръбата се намира тоалетна, чийто
води се събират във вкопана
цистерна с вместимост около 60 м3.
Няма изтичане на води и наличие
на
неприятни
миризми.
Концесионера на плажа има
сключен
договор
с
фирма
ЕТ „Крис“ за изчерпване на
резервоара от тоалетната. Поради
началото на летния сезон и големия
размер на вкопаната цистерна, все
още
изчерпване
не
се
е
извършвало.
РИОСВ – Бургас, С писмо изх. № 4782/28.06.2013 г.
община Средец
сигнала е препартен на кмета на
община Средец за предприемане на
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който се изтичат фекалните
води на селото е запушен и
водите се изтичат в нивите.

28. 26.06.2013

29. 27.06.2013

Сигналът е получен Умрял делфин на плажната РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
ивица в гр. Равда до хотел „Май
Тай”
Сигналът е получен След с. Лозенец, комплекс РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
„Оазис”, до хотел „Оазис Дел
Мар” минава канал в който
хотелите изхвърлят отпадни
води и се вливат в морето,

незабавни действия и процедиране
по компетентност, във връзка с чл.
15, т. 9 от Закона за опазване на
околната среда и чл. 191, ал. 1, т. 1
от Закона за водите.
При проверката в посочения район
не е открит труп на делфин.
На 28.06.2013 г. е извършена
проверка на място съвместно с
кмета на с. Лозенец, общ. Царево.
Извършен е оглед на река
Потурнашка, от хотел и сграда за
сезонно ползване “Оазис Дел
Маре“ до вливането й в морето на
морски
плаж
“Оазис“,
в
присъствието
на
сигналоподавателя. Извършена е и
проверка за начина на отвеждане и
третиране на отпадъчните води от
трите хотелски комплекса в
района– хотел и сграда за сезонно
ползване “Оазис Дел Маре“,
хотелски комплекс “Оазис бийч
клуб“ и ваканционно селище
“Оазис“. При извършения оглед не
е
констатирано
изтичане
и
заустване на отпадъчни води към
река Потурнашка, нито към
морските води. Към реката са
изведени два колектора – пред
хотелски комплекс “Оазис бийч
клуб“ и ваканционно селище
“Оазис“, от които в момента на
проверката не изтичат води.
Установено е, че колекторите са
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изградени с цел отвеждане на
дъждовните води от разделните
дъждовни
площадкови
канализации на двата хотелски
комплекса. На Изпълнителния
директор на “Оазис Тур“ АД,
собственик на хотел и сграда за
сезонно ползване “Оазис Дел
Маре“, са дадени две предписания
със
срок
за
изпълнение
08.07.2013 г.: да бъдат представени
в РИОСВ– Бургас документи за
отвеждането и пречистването на
формираните от дейността на
обекта отпадъчни води и проекта в
част ВиК на хотела.
30. 27.06.2013

Сигналът е получен В залива на „Арапя има следи РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
от мръсна вода, предполага се,
че е от пречиствателната
станция.

При проверката се констатира, че в
дерето в близост до КПС-Арапя
има наличие на отпадъчна вода
(поради авария на КПС-Арапя се е
наложило
заустване
на
непречистена отпадъчна вода в
него). Водата в дерето е видимо
мръсна, но без миризма, налице е
тиня и кал. При вливането на
дерето на плажната ивица, водата
видимо е по-чиста. Дадени са
предписания на кмета на община
Царево да се предприемат действия
за почистване и отстраняване на
замърсената вода в дерето, в
непосредствена близост до КПСАрапя.
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