ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2011 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил
по
„електронната
поща на РИОСВБургас”

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Замърсяване на коритото на Община Средец,
р.Факийска, с.Факия, Община РИОСВ-Бургас
Средец

1.

01.05.2011 г.

2.

02.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Мирише на пиролизни смоли
по „Зелен телефон”
от „Лукойл”

3.

03.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Централна
градска
част- РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
повишено
количество
на
прахови частици.

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Във връзка с изпратения сигнал е
извършена проверка, при която е
констатирано
наличие
на
строителни отпадъци на границата
на частен имот и брега на реката.
Достъпът до терена е само от
дворното място. Собственикът на
имота е поканен да се яви в
РИОСВ Бургас.
На 02.05.2011 е извършена е
съвместна проверка с Община
Бургас,
Отдел
„Екология”.
Направен е оглед на местата, от
които са подавани сигналите
/включително и до „Гражданска
защита”/- района около х-л”Аква”,
Морска градина- крайбрежна алея
до пилоните, „Топлофикация
Бургас”АД,
к-с”Славейков”,
района
около
университет
”проф.Ас.Златаров”,
кметство
„Славейков”. В момента на обхода
/1h сред подаване на сигнала/ не
са усетени никакви миризми. Не е
установен източника на миризми.
Мобилната
лаборатория
е
стационирана пред района на
Общината. В момента районът е
строителна площадка и има
непрекъснато
запрашаване
от

4.

03.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Голяма паднала
по „Зелен телефон”
счупено крило.

птица

със РИОСВ-Бургас

5.

09.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерен пчелояд със счупено РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
крило
в
района
на
ПР”Атанасовско езеро”.

6.

25.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерен бедстващ вид птица- РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
бял щъркел.

7.

28.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Транспортиране на отпадъци с РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
камиони от Община Царево на
депо Китен.

8.

28.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Умрял делфин.
по „Зелен телефон”

РИОСВ-Бургас

строителни материали.
„Голямата паднала” птица е от
вида жълтокрака чайка (гларус),
който е със счупено крило и не
може да лети. Птицата е
транспортирана до ветеринарна
клиника”Бивет” гр.Бургас, където ù
е
оказана
специализирана
мед.помощ. След възстановяването
ù ще бъде пусната на свобода в
подходящ район. Гларусът не е
включен в приложение 3 на ЗБР.
Пчелоядът (Merops apiaster)
е
защитен
вид,
включен
в
Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие и на
основание чл.39, ал.2, т.2 е
изпратен за лечение в ЦРРРВСт.Загора.
Белият щъркел е защитен вид,
включен в Приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие и на
основание чл.39(2), т.2 е изпратен
за лечение в ЦРРРВ-Ст.Загора.
При извършената проверката още
същият ден се установява по
свидетелски показания, че в депото
е влязъл 1 натоварен камион
(самосвал”Шкода”),
който
е
разтоварил отпадъци. Разтоварени
са пръст и растителни отпадъци, не
е имало битови отпадъци. При
проверката: в депото не влизат
други коли, не постъпват отпадъци.
Установено е, че мъртвият делфин
е от вида морска свиня-муткур
/Phocoena phocoena/- защитен вид,

9.

28.05.2011 г.

10. 31.05.2011 г.

Сигналът е постъпил Шум по време
по
„електронната строителство
поща на РИОСВБургас”

на

Община Бургас

Сигналът е постъпил Паднало малко птиче от РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
сем.сови под дърво чинар в
близост до психодиспансера в
парк „Езеро”.

включен в Приложение 2 и 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие.
Трупът
е
в
разпаднал стадий на разлагане и
незабавно е отстранен от плажната
ивица от Община Бургас.
Сигналът е изпратен до Община
Бургас за предприемане на
необходимите
мерки
по
компетентност за решаване на
възникналия проблем
Направена е незабавна проверка на
място. Обходен е целият район на
жп прелеза до конна база в парк
„Езеро”, но птичето не е намерено.

