ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2014 Г.
№

ДАТА

СИГНАЛ

03.06.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

1.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Намерено бухалче в двора на РИОСВ - Бургас
училище „Любен Каравелов”,
гр. Бургас.

2.

05.06.2014

Зелен телефон

3.

05.06.2014

Зелен телефон

В к-с „Славейков”, гр. Бургас РИОСВ - Бургас
срещу „Лидл” и в района на
гробищата силна задушлива
миризма от „Кроношпан”.
В к-с „Славейков”, гр. Бургас РИОСВ - Бургас
силна миризма на изгоряло.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
В двора на училище „Любен Каравелов” е
намерена малка нощна граблива птица от вида
домашна
кукумявка
(Athene
noctua).
Екземплярът е млад, без външни наранявания,
но видимо е в много тежко състояние - не може
да лети, да стои, крайниците са свити и е със
затворени очи. Домашната кукумявка е
включена в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и на
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се настанява за
лечение в ЦРРРВ - Стара Загора, но по време на
транспортирането птицата умира.
Незабавно след постъпването на сигналите е
обходен района от Университет „Асен
Златаров”, магазин „Лидл” до КАТ и
междублоковото пространство край блок 30 и
блок 63 в к-с „Славейков”. Проверена е и
производствената площадка на „Кроношпан
България” ЕООД - инсталациите работят в
нормален режим. В района на к-с „Славейков”
се извършва окосяване на тревните площи с
бензинови косачки. В момента на проверката
(около 11 часа) се окосява района на магазин
„Лидл” и светофара на КАТ. Предполагаемата
причина за разпространението на неприятната
миризма - косенето в района и изпускането на
фитонциди от ароматните треви. Миризмата,

4.

05.06.2014

Зелен телефон

5.

06.06.2014

Зелен телефон

която се усеща в обходения район не е
типичната за производствената дейност на
„Кроношпан България” ЕООД.
В Свети Влас на Новия плаж РИОСВ – Бургас, Постъпилият сигнал е за замърсяване на морски
на 20м от пречиствателната БДУВЧР - Варна, плажове в гр. Св. Влас, Община Несебър с
станция целят залив е във Община Несебър отпадъчни води от колектор в близост до
фекални води, изпуснати от
канализационна помпена станция (КПС)
станцията.
Св.Влас, изведен на буна в Черно море, на
границата между морски плаж „Нов плаж” и
„Централен плаж” в гр .Свети Влас. Във връзка
с извършена предходна съвместна проверка с
БДУВЧР-Варна на 19.02.2014 г., на кмета на
Община Несебър са дадени предписания за
установяване законността на колектора и
предприемане на мерки по компетентност, в
срок до 17.03.2014 г. За неизпълнение на
дадените предписания на кмета на Община
Несебър е съставен акт за установяване на
административно нарушение. Към датата на
входиране на сигнала в деловодството на
РИОСВ-Бургас не е постъпвала информация за
изпълнението
им.
С
писмо
изх.
№3837/11.06.2014г. на Директора на РИОСВ –
Бургас сигналът е препратен на кмета на
Община Несебър за проверка и процедиране по
компетентност и на Директора на БДУВЧРВарна за сведение, като за предприетите
действия във връзка със сигнала и резултатите
от тях, във възможно най-кратък срок да бъдат
уведомени РИОСВ - Бургас и БДУВЧР – Варна.
Получени 5 броя сигнали за РИОСВ – Бургас, Извършена е повторна проверка съвместно с
необичайна миризма в района Община Бургас
представители на Община Бургас и отдел

на к-с „Славейков” и 1 брой за
ЦГЧ и к-с ”М.Рудник”.

6.

06.06.2014

Зелен телефон

Намерено малко сиво птиче в РИОСВ - Бургас
двора на кооперация до ДНА,
гр. Бургас.

7.

06.06.2014

Зелен телефон

В кв. „Възраждане”, гр. Бургас РИОСВ - Бургас

„Растителна защита“ към Областна дирекция по
безопасност на храните – Бургас. Обходен е
целият район от парк „Изгрев“ по протежението
на бул. „Янко Комитов“ до КАТ, магазин
ЛИДЛ, университет „Проф. Д-р А. Златаров“ и
вътрешността на жилищните комплекси
„Славейков“ и „Възраждане“. В посока от
ж.к.”Славейков” към кв. „Лозово” е установен
голям масив с кориандър, откъдето идва
миризмата. В резултат от силните валежи през
последните дни и в периода на цъфтеж на
растението се отделят специфични миризми,
възприемани от някой хора като неприятни.
Тези етерични вещества не представляват
опасност.
Вятърът в момента на проверката е с посока
север - северозапад и разнася миризмата към
град Бургас, най-осезаемо в ж.к. „Славейков”, с
намаляване на интензитета към централна
градска част.
Автоматичните
станции
за
измерване
качеството на атмосферния въздух в гр. Бургас
не са регистрирали превишения на нормите на
измерваните замърсители.
Намерената птица е от вида чавка или гарга
(Corvus monedula), вид който не е включен в
Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР). Птицата няма външни
физически увреждания, но е много отпаднала,
лежи неподвижно на земята със затворени очи и
по време на извършване на проверката умира.
Намерените под дърво птици в кв.

две малки птичета кълвачи са
паднали от гнездо.

8.

09.06.2014

Зелен телефон

В к-с „Зорница”, гр. Бургас е РИОСВ - Бургас
намерена
лястовичка
със
счупено крило.

9.

09.06.2014

Зелен телефон

Намерено щъркелче до хотел РИОСВ - Бургас
„Космос”, гр.Бургас.

10.

11.06.2014

Зелен телефон

На 3,5 мили източно от
Поморие в морето се усеща
„ужасна миризма”. Не се
вижда нищо, защото е тъмно,
но вероятно има петно
(разлив)

Морска
Администрация,
Басейнова
дирекция,

Гранична
Полиция,
РИОСВ - Бургас

„Възраждане” са от вида малък пъстър кълвач
(Dendrocopos minor) – защитен вид, включен в
Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие. Птиците са малки, не могат да
летят и да се хранят сами и поради
невъзможността да бъдат върнати обратно в
гнездото, тъй като не е достъпно, на основание
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпращат за
отглеждане в ЦРРРВ – гр. Ст.Загора.
Намерената лястовица, паднала на земята е от
вида градска лястовица (Delichon urbicum) –
защитен вид, включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие.
Лястовичката е със счупено крило. Не може да
лети и да се храни сама и на основание чл.39,
ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение и
отглеждане в ЦРРРВ – гр. Ст.Загора.
Намереното щъркелче е малко, в ювенилно
оперение и не може още да лети, да се храни и
грижи само за себе си. Белият щъркел (Ciconia
ciconia) е защитен вид, включен в Приложение 3
на Закона за биологичното разнообразие и на
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за
отглеждане в ЦРРРВ – гр. Ст.Загора.

На 20.06.2014 г. в РИОСВ - Бургас е
получено писмо вх. № 3997/20.06.2014 г. от
Дирекция „Морска Администрация“ Бургас.
Според него е установено следното: ГПУ –
Бургас
е
осъществил
връзка
със
сигналоподателя, според които „не се
наблюдава петно, но се усеща миризма”.
Варна – Радио осъществява УКВ връзка с

р/к „Св. Николай”, който е в района.
Сигналоподавателят е член от екипажа на
гореспоменатия кораб и при разговор
лицето не е потвърдило миризма на сяра и
сантини. Предвид липсата на визуално
потвърждение за наличието на петно и
противоречива информация за миризма,
сигнала за нефтено замърсяване не е
потвърден. Проверка в тъмната част е
нецелесъобразна и няма постъпили други
сигнали,
които
да
потвърждават
замърсяване и през светлата част на
11.06.2014 г.
На 26.06.2014 г. в РИОСВ-Бургас е
получено писмо вх. № 3997/26.06.2014 г. от
Регионална Дирекция „Гранична Полиция”
Бургас,
с
което
уведомяват,
че
информацията за разлив и миризма отново
не е потвърдена.
11.

11.06.2014

Зелен телефон

12.

12.06.2014

Зелен телефон

В Свети Влас на границата РИОСВ – Бургас, Сигнал със същото съдържание е постъпил на
между нов и централен плаж Община Несебър, 05.06.2014 г. и през февруари 2014. Проверка на
се оттичат фекални води.
БДУВЧР – Варна място е извършена на 19.02.2014 г. С писмо изх.
№3837/11.06.2014г. на Директора на РИОСВ –
Бургас сигналът е препратен на кмета на
Община Несебър за проверка и процедиране по
компетентност и на Директора на БДУВЧРВарна за сведение, като за предприетите
действия във връзка със сигнала и резултатите
от тях, във възможно най-кратък срок да бъдат
уведомени РИОСВ - Бургас и БДУВЧР – Варна.
На плажа в гр. Поморие до РИОСВ - Бургас
Птицата е от вида ням лебед (Cygnus olor), млад

хотел „Феста” има лебед със
счупен крак.

13.

13.06.2014

Зелен телефон

В двора на училище „Никола РИОСВ - Бургас
Вапцаров” с. Ново Паничарево
има щъркел със счупен крак.

14.

13.06.2014

Зелен телефон

15.

13.06.2014

Зелен телефон

16.

13.06.2014

Зелен телефон

17.

16.06.2014

Зелен телефон

На плажа в кв. „Сарафово”, гр.
Бургас на първа линия до
комплекс „Даймънд бийч” има
умрял делфин.
Изтичане на фекални води в
с.о.
„Червенка”,
гр. Черноморец
Фирма „Екотой” си мият
фекалките в двора на СМК
Бургас след КАТ. Водата тече
в двора на СМК и оттам се
оттича в съседните парцели.
До хотел „Афродита 2” в к.к.
„Сл.бряг” е намерен ястреб
или сокол, който не може да
лети.

РИОСВ - Бургас

екземпляр. При проверката се констатира, че
лебедът плува във водата, близо до плажната
ивица, не се наблюдава счупване на крака. На
основание чл.39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното
разнообразие
птицата
се
освобождава в подходящ район, във водната
площ на ПР „Атанасовско езеро”.
При проверката е констатирано, че щъркелът е
на покрива на училище „Никола Вапцаров”, с.
Ново Паничарево. Лети свободно, не може да
бъде заловен за изпращане на лечение в
„Спасителен център за диви животни” гр.Стара
Загора.
При проверка на посоченото място не е открит
труп на делфин.

Община Созопол

Сигналът е препратен за процедиране по
компетентност на Община Созопол.

Община Бургас

На 13.06.2014г. е извършена проверка на място
от експерти от Община Бургас. Не е
констатирано изтичане на води. На проверката е
присъствала сигналоподателката.

РИОСВ - Бургас

След
телефонен
разговор
със
сигналоподателката
се
установява,
че
намерената птица е малка и все още не може да
лети. Дадени са предписания да се остави на
мястото, където е намерена за отглеждане от
родителската двойка на основание чл.39, ал.2,
т.4 от Закона за биологичното разнообразие.

18.

17.06.2014

Зелен телефон

До
зеленчуковата
борса, РИОСВ - Бургас
ул.”Одрин” 41, гр. Бургас
фирма рециклира пластмаса
без
разрешително
на
нерегламентирано място.

На 23.06.2014 г. е извършена проверка от
експерт на РИОСВ - Бургас. На ул.”Одрин” №45
е констатирано, че извън границите на
площадката за третиране на пластмасови
отпадъци
на
„Европласт 2012” ООД се съхраняват 5 бр. бигбега с едра млянка от пластмаса, трошачка за
пластмасови отпадъци, 1 бр. биг - бег пълен с
пластмасови тръби от полипропилен (РР), 2 бр.
биг - бега пълни с отпадъци от пластмасови
кофи и др. твърда пластмаса и метални части от
машини - въздуховоди за аспирация, които
предстои да се монтират от дружеството.
Описаните отпадъци и съоръжения са
собственост на „Европласт 2012” ООД.
Представени са договори и фактури за приети
отпадъци от пластмаси. „Европласт 2012” ООД
има издаден от РИОСВ - Бургас регистрационен
документ за третиране на отпадъци от
пластмаси и пластмасови опаковки с № 02-РД194-00/05.03.2013 г. за площ от 875 кв.м. в едно
с изградени 2 броя сгради съответно 222 кв.м и
297 кв.м. Площадката, върху която се намират
констатираните отпадъци и съоръжения не е
включена в издадения регистрационен документ
за третиране на отпадъци на „Европласт 2012”
ООД. Сигналоподателят е поканен и присъства
при проверката. На посочената площадка се
извършва
съхраняване
на
пластмасови
отпадъци. Не се извършва рециклиране на
пластмаси по време на проверката. Дадено е
предписание
констатираните
пластмасови

19.

17.06.2014

Зелен телефон

В ПЗЦ „Пода” е донесен РИОСВ - Бургас
корморан, който не може да
лети.

20.

17.06.2014

Зелен телефон

В гр. Поморие, на плаж РИОСВ - Бургас
„Косата” е открит бедстващ
лебед.

отпадъци, трошачка за пластмасови отпадъци и
мет.части от машини - въздуховоди, които се
съхраняват извън границите на площадката на
„Европласт 2012” ООД да се разчистят от
имота и да се съхраняват в границите на
площадката от 875 кв.м, за която има издаден
регистрационен документ за третиране на
отпадъци. Да не се допуска съхраняване на
отпадъци и съоръжения за третиране на
отпадъци извън площадката. От „Европласт
2012”
ООД
е
получено
писмо
с
вх.№4484/27.06.2014 г., с което уведомяват, че
са предприети необходимите действия и терена
е почистен. Биг-беговете с отпадъчна пластмаса
са преместени в района на производството за
преработка. Трошачката за пластмасови
отпадъци е преместена на площадката, а
мет.части са разчистени.
Корморанът е намерен в района на к-г
„Градина” и е предаден в ПЗЦ „Пода”,
Крайморие. Птицата е от вида голям корморан
(Phalacrocorax carbo), възрастен екземпляр.
Едното око е болно, вероятно сляпо. Птицата
лети трудно, нуждае се от специализирана
помощ и лечение. Изпраща се в „Спасителен
център за диви животни” гр.Стара Загора.
Проверката е извършена съвместно със
специалист Екология при Община Поморие.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида ням лебед (Cygnus olor). Тя е в добро
състояние, плува във водната акваторията на
плажната ивица. Не позволява да бъде уловена.

21.

17.06.2014

Зелен телефон

На южния плаж в гр. Китен в РИОСВ – Бургас,
морето - голямо кафяво петно. БДУВЧР – Варна,
Община
Приморско

22.

16.06.2014
18.06.2014

Зелен телефон

Замърсяване на крайбрежните РИОСВ – Бургас,
морски води в района на „Нов БДУВЧР – Варна,
плаж” и „Централен плаж”, гр. РЗИ - Бургас
Св. Влас, общ. Несебър

На основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие се оставя на
мястото, където е намерена.
На 17.06.2014 г. във връзка с постъпилия сигнал
е извършена проверка на място от инспектор на
Община Приморско в присъствието на
представител от кметство Китен. Извършена е
проверка на устието на река Караагач преди
вливане в Черно море. При проверката е
установено, че има наличие на кафяво
оцветяване във водата в периметър от около 200
кв. м. Същото е в резултат на голямото
количество обилни валежи в последните
седмици в района. Не се наблюдават видими
плаващи петна от нефтопродукти или видим
филм на повърхността на водата. В проведен
разговор с рибари на място, се установява, че
рибата е жива и мътилката е от дъното на реката
при устието. Сутринта на 18.06.2014 г. в 830 ч.,
въпросното оцветяване се е разсеяло.
При проверка на 18.06.2014 г. е констатирано,
че морската вода в източната част на буната
между морски плаж „Нов плаж” и „Централен
плаж” в гр. Св. Влас е мътна и с мирис на
битово – фекална. Отбрани са проби от
морската
вода,
за
физикохимичен
и
микробиологичен анализ, в непосредствена
близост до точката на заустване на водите от
колектора. В предпоследната шахта в момента
на проверката изтича вода с вид и мирис на
битово – фекална, от която са отбрани проби за
физикохимичен анализ. В последната шахта,

23.

19.06.2014

Зелен телефон

На к-г „Каваци”, в съседство с РИОСВ - Бургас
резерват „Пясъчна лилия”, зад
заведение „Суит бар енд грил”
багер копае дюна, за да укрепи
заведение. На самата дюна има
пясъчни лилии.

преди колектора, също изтича вода, но проба от
нея не е отбрана, поради липса на възможност
за пробовземане. Не е отбрана проба и от
изтичащите от колектора води в Черно море,
тъй като в момента на проверката той е под
водата. Изтичащи от същия колектор води в
Черно море са констатирани и при извършена
предходна проверка на 19.02.2014 г., като за
установяване на законността му и предприемане
на мерки по компетентност, с писмо на
Директора на РИОСВ – Бургас, е дадено
предписание на кмета на община Несебър, със
срок за изпълнение: до 17.03.2014 г.
Предписанието не е изпълнено в указания срок,
за което на община Несебър е съставен Акт за
установяване на административно нарушение №
34/30.04.2014 г.
След
запознаване
с
резултатите
от
физикохимичните анализи на взетите проби от
изтичащите в събирателната шахта преди
колектора
отпадъчни
води,
ще
бъдат
предприети мерки по компетентност.
В резултат на поройните дъждове през нощта на
18.06.2014 г. заведение „Суит бар енд грил” е
наводнено и затрупано с пясък. Заведението не
попада в защитена територия. Разположено е на
активната плажна ивица. Извършва се изкоп
ръчно около заведението за дрениране и
отвеждане на водата през активната плажна
ивица. От изкопните работи не се засягат
пясъчни дюни и защитени територии.
Въздействието е краткотрайно и обратимо.

24.

19.06.2014

Зелен телефон

В Ахтопол, на пътя за РИОСВ - Бургас
Синеморец вследствие на
силния вятър е паднало гнездо
на щъркели. Женската е в
силен шок и не може да
излети.

25.

19.06.2014

Зелен телефон

В центъра на гр.Черноморец, РИОСВ - Бургас
местността
„Бряста”
има
бунище
от
строителни
отпадъци, което пуши.

26.

20.06.2014

Зелен телефон

На входа на с. Ново РИОСВ - Бургас
Паничарево паднало гнездо с 2
малки щъркелчета.

При извършената проверка е констатирано, че
на ул. „Патриарх Евтимий” вследствие на лятна
буря е паднало първо на проводниците, а след
това на земята щъркелово гнездо. Гнездото е
било на платформа, поставена от EVN –
България на стълб преди 4 години. Вследствие
на силния вятър платформата се е наклонила и
деформирала. Цялото гнездо (клоните) са
изсипани на земята, има 2 мъртви щъркелчета,
съвсем малки, голи без оперение. Мъжката
птица е отлетяла, женската е в добро състояние,
леко зашеметена. Нахранена е, дадена и е вода и
е оставена в района на гнездото. Дадено е
предписание на EVN – България да възстановят
платформата върху стълба, като в нея се
постави (запази) част от материала и клоните от
разрушеното щъркелово гнездо.
На 26.06.2014 г. е извършена проверка. В
границите на строителния обект има 2 купчини
отпадъци от строителството, които не пушат и
не горят. Дадени са предписания за
почистването на отпадъците в срок до
18.07.2014 г. - събирането в чували или
подходящ съд на тухли, бетон и др.
Полиетиленът да се прибере в закрито
помещение.
При проверката е констатирано, че в с. Ново
Паничарево вследствие на силната буря на
20.06.2014 г. е паднало щъркелово гнездо.
Гнездото е било в платформа, поставена от
EVN- България. От вятъра платформата се е
наклонила и е изкривена под ъгъл 90. Двете

27.

20.06.2014

Зелен телефон

28.

23.06.2014

Зелен телефон

29.

23.06.2014

Зелен телефон

На централен градски плаж в БДУВЧР – Варна
Созопол изхвърляне на пръст в
морето с багер.
В Приморско е намерен РИОСВ - Бургас
кълвач с ранено крило.

В морето, край моста в гр РИОСВ – Бургас, На 23.06.2014 г. в РИОСВ - Бургас е
.Бургас петно има мазно като БДУВЧР – Варна, получено писмо вх. № 4313/23.06.2014 г. от
петролен разлив.
Морска
„Морска Администрация“ Бургас. Според

Администрация

30.

18.06.2014

Зелен телефон

възрастни птици са отлетяли. Едното щъркелче
от люпилото е загинало, а другото е прибрано
от жена, живуща в селото. Щъркелчето е малко
и се нуждае от доотглеждане. На основание
чл.39, ал.2, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие щъркелчето е изпратено за
лечение в Спасителен център за диви животни
гр.Стара Загора.
С писмо изхл № 4293/20.06.2014 г. е уведомен
Директора на БДЧР – Варна за процедиране по
компетентност.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида голям пъстър калвач (Dendrocopos major).
Птицата е намерена в района на гр.Приморско.
Тя е в тежко състояние, има конвулсии, главата
виси безжизнена назад. Направен е опит да се
даде вода. След половин час птицата умира.
Видът голям пъстър калвач (Dendrocopos major)
е защитен съгласно чл.37 от Закона за
биологичното разнообразие и е включен в
Приложение 3 на същия закон.

Замърсяване на морето в РИОСВ - Бургас
гр.Черноморец с отпадни води. БДУВЧР – Варна,

него в 2236h на 22.06.2014 г. е получен
сигнала, като при последвалия разговор от
тяхна страна с подателя на сигнала е
установено, че не се касае за нефтено
замърсяване.
При извършен оглед от представител на

31.

23.06.2014

Зелен телефон

32.

24.06.2014

Зелен телефон

33.

24.06.2014

Зелен телефон

34.

24.06.2014

Зелен телефон

35.

24.06.2014

Зелен телефон

36.

25.06.2014

Зелен телефон

Във водата, която е кафяво - РЗИ - Бургас
червеникава плуват различни
боклуци. Замърсяването идва
от к-г „Златна рибка”, минава
през
к-г
„Градина”
и
продължава към Черноморец.
В района на к-г „Златна
рибка”,
където
свършва
охраняемата
зона,
между
хотели „Блу ориндж” и
„Лагуна бийч” в морето от 2
места се вливат води с
ръждиво - кафяв цвят.
Морската вода между къмпинг
„Градина” и къмпинг „Златна
рибка” е кафява и мирише на
фекалии.
Между къмпинг „Градина” и
къмпинг
„Златна
рибка”,
-ти
-ти
между 3 и 4 пост посока
Черноморец, водата в морето е
кафява, плуват фекалии.
От тръби пред хотелски
комплекс „Санта Марина” в
Созопол се оттичат фекални
води в морето.
На къмпинг „Градина” има
вълна от фекалии в морето.
Вълната се носи от Созопол
към Черноморец.
Вече 3-ти ден водата в района
на къмпинг „Градина” и

БДУВЧР-Варна на 18.06.2014 г. следобяд в
района между к-г „Зл. Рибка“ и к-г
„Градина“ не е установено видимо
замърсяване на морската вода, не е
констатирано наличие на фекалии в морето.
В описания район е устието на река
Равадиновска в Черно море, като в
предходните дни преди подаване на сигнала
има дъждове.
На 24.06.2014 г. е извършена съвместна
проверка с БДУВЧР – Варна, РЗИ – Бургас и
Регионална лаборатория Бургас – 03. При
огледа на място на целия залив пред к-г
''Градина'' и к-г ''Златна рибка'' е
констатирано, че водата в морето е с
естествения си цвят, няма кафяво петно. Не
е констатирано наличие на фекалии в
морето. Пробонабрани са две проби от
морската вода за физикохимичен анализ
пред к-г ''Градина'' и пред втори пост на к-г
''Златна рибка''.
От същите места се
пробонабрани и проби за микробиологичен
анализ от РЗИ – Бургас. Трета проба е
пробонабрана на изход от колектор
намиращ се до оградата разделяща к-г
''Златна рибка'' и плажа на в.с. ''Санта
Марина''. Колекторът е положен за
отводняване на пътя Созопол – Бургас.
Водата на изхода от колектора е с

37.

25.06.2014

Зелен телефон

къмпинг „Златна рибка” е
кафява.
В Созопол на къмпинг „Златна
рибка” пред хотели „Блу
ориндж”,
„Созополи”
и
„Лагуна бийч” вече трета
сутрин водата е кафява. Има
пяна и умрели рибки. След
обяд водата се избистря.

минимален дебит и лека миризма на
фекалии. Извършена е проверка и на
канализационната система на в.с. ''Санта
Марина'' гр. Созопол, която е разделена на
две части - битово – фекалните води чрез 2
броя канално - помпени станции /КПС/ се
отвеждат в канализационната мрежа на гр.
Созопол, а дъждовните води се отвеждат в 5
броя
резервоари
разположени
на
територията на обекта и се използват за
напояване на тревните площи. Отбраните за
физикохимичен анализ проби ще се
анализират по показатели: активна реакция,
азот амониев, азот нитритен, азот нитратен,
фосфати, БПК5 и ХПК.
На 25.06.2014 г. отново е извършена
съвместна проверка с БДУВЧР – Варна, РЗИ
– Бургас и Регионална лаборатория Бургас –
03. При огледа на място пред к-г „Златна
рибка“ е констатирано, че водата в морето е
с кафеникав цвят. Около устието на река
Равадиновска, намираща се в южния край на
к-г ''Златна рибка'' се е оформило кафяво
петно, което морско течение разнася в
посока к-г ''Градина'' - цвета на водата е с
най - наситен кафеникав цвят. Не се усеща
специфична миризма на битово - фекални
води. Водата в реката е мътна със същия
ръждиво кафяв цвят, с мирис на кал и тиня.
Извършено е пробовземане от устието на

реката за физикохимичен анализ по
показатели: активна реакция, разтворен
кислород, наситен кислород, азот амониев,
азот нитритен, азот нитратен, фосфати,
БПК5 и ХПК. От морската вода в близост до
устието също е пробонабрана водна проба за
физикохимичен анализ. Пробонабрани са
две проби от РЗИ – Бургас за
микробиологичен анализ.
Сигналите са подадени след множество
дъждове в района от средата на месец юни
2014 г. и най-вече след поройните дъждове
на 19.06.2014 г.
38.

25.06.2014

Зелен телефон

На ул. „Морска” 25, гр. Бургас РИОСВ - Бургас
- гларус със счупено крило.

39.

25.06.2014

Зелен телефон

40.

25.06.2014

Зелен телефон

41.

25.06.2014

Зелен телефон

42.

26.06.2014

Зелен телефон

В
Резерват
„Атанасовско
езеро”, северните солници, до
разсадника на „Бургасцвет”
господин
лови
солнични
рачета с кепче.
Оплакване
от
партерните
етажи на бл.117 в к-с
„Славейков” за силна миризма
на газ.
В Приморско, грандхотел
„Приморско”- малко птиченце
с ранено крило.
В м.Силистар, с.Резово ще се
прави път в гората, която е
защитена зона и ще се секат

РИОСВ - Бургас

При проверката е обходен района на ул.
„Морска” 25 и съседните терени. Не е открит
гларус със счупено крило.
Посочената територия попада в защитена
местност „Бургаски солници”. Дейността не
противоречи на режима, определен със
заповедта за обявяване на защитената местност.

Община Бургас

Сигналът е предаден по компетентност с тел.
разговор на Община Бургас

РИОСВ - Бургас

При проверката е констатирано, че птицата е в
добро състояние, лети свободно и не позволява
да бъде уловена.
Община Царево е трасирала съществуващи
полски пътища в м.Силистар, с.Резово във
връзка с намерение за почистването им от треви

РИОСВ - Бургас

дърветата.
43.

26.06.2014

Зелен телефон

Изхвърляне на боклук около Община Несебър
контейнерите в гр.Несебър, ул.
„Христо Кудев” №16

44.

30.06.2014

Зелен телефон

45.

30.06.2014

Зелен телефон

На входа на в.с. „Елените” РИОСВ - Бургас
атракция с екзотични животни
(маймуни, питон, игуана)
вечер между 19-22.30ч.
Бедстващи
щъркелчета
в РИОСВ - Бургас
гнездо нападнати от насекоми
в с.Кръстина, Община Камено.

46.

30.06.2014

Зелен телефон

Изплувал умрял делфин южно РИОСВ - Бургас
от къмпинг „Оазис”.

и храсти за осигуряване на достъп до морския
плаж.
Сигналът е препратен по компетентност към
Община Несебър. Извършена е проверка на
място от служители на Община Несебър.
Констатирано е, че замърсяване извън съдовете
за битов отпадък няма. От проведен разговор
между жалбоподателката и служителите на
Общината става ясно, че 30 мин. след
подаването
на
сигнала
е
пристигнал
сметоизвозващ автомобил и района е бил
почистен.
Предстои проверка по сигнала.

При извършената проверка на 30.06.2014 г. е
констатирано, че птица от вида бял щъркел
(Ciconia ciconia) вследствие на нападение от
насекоми е паднала от гнездото и е загинала.
Птицата е оставена на мястото, на което е
намерена на основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие. На 01.07.2014 г.
друго щъркелче от същото гнездо вследствие на
нападение от насекоми е паднало на земята.
Крилото му виси, очите са затворени. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се изпраща
за лечение в Спасителен център за диви
животни, гр.Стара Загора.
При проверката е констатирано, че трупът е на
афала (Tursiops truncatus). Намерен е на плаж

47.

30.06.2014

Зелен телефон

Намерено бухалче на ул. РИОСВ - Бургас
”Демокрация” 26, гр. Бургас

„Малкия оазис”, южно от къмпинг „Оазис”,
гр.Царево, Община Царево. Трупът е силно
обезцветен, с остра миризма. Няма липсващи
части от тялото. Дължина на тялото 1,70 м. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие, трупът се оставя на
мястото, на което е намерен. Видът афала
(Tursiops truncatus) е защитен съгласно чл.37 от
Закона за биологичното разнообразие и е
включен в Приложение 3 на същия закон.
Птицата е в добро здравословно състояние, но
се нуждае 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.

