ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2016 Г.
№

ДАТА

1.

01.05.2016

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

2.

03.05.2016

Зелен телефон

3.

03.05.2016

Зелен телефон

4.

04.05.2016

Електронна поща

5.

04.05.2016

жалба

6.

04.05.2016

жалба

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Усеща се силна миризма на нефто РИОСВ-Бургас
-продукти в района на стадион
„Черноморец“ и бул. „Тодор
Александров“ .

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Автоматичните станции за измерване на
качеството на въздуха в кв. „Долна Езерово“и к-с
„Меден Рудник“ и ОПСИС в РИОСВ -Бургас работят
в непрекъснат денонощен режим и не са
регистрирали превишения на нормите за качество
на атмосферния въздух в Бургас по нито един от
измерваните показатели - сероводород, серни
съединения, азотни съединения, ФПЧ10, бензен,
стирен.
В к.к. Слънчев бряг на брега пред община Несебър Извършена е проверка от експерти на община
хотел
"Еврика"
и
казино РИОСВ-Бургас
Несебър. Не е намерен мъртъв делфин.
"Платинум" има изхвърлен умрял
делфин.
Намерен щъркел със счупено РИОСВ-Бургас
Извършена
е
проверка
съвместно
със
крило в района между Ветрен и
сигналоподателката. Обходен е целия район в
Българово, до язовира.
радиус от 5 км. Не е намерен щъркел.
Силна миризма в "Парк Езеро", РИОСВ-Бургас
Извършена
е
проверка,
съвместно
с
зона "Изток - Бургас" /солници/,
представители на община Бургас, БДЧР - Варна, РЛ
идваща от 4-5 тръби за изхвърляне
- Бургас. Направен е оглед на отводнителния
на отпадни води.
канал, констатира се наличие на 5 броя помпи и
съответни към тях тръбопроводи за отвеждане на
повърхностните води. От един тръбопровод
изтича вода с кафеникав цвят без миризма на
битово-фекална вода. По данни на главния
технолог на "Черноморски солници" АД цветът на
водата се е променил вследствие на падналия
дъжд, увличайки земна маса от прилежащите
площи. Взети са водни проби за физикохимичен
анализ.
В имот в кв. Банево е изградена община Бургас
Сигналът е предаден по компетентност на община
септична яма, в която се заустват
Бургас.
битови отпадни води.
Изграждане на канализационна РИОСВ - Бургас
Извършена е проверка , съвместно със специалист
система в местност "Буджака",
в община Созопол и управител на морски плаж
която се зауства на морския плаж
"Хармани", служител на фирма "Ирида 71" ООД.

"Хармани" в гр. Созопол

7.

04.05.2016

Зелен телефон

На пътя Бургас-кв.Крайморие до РИОСВ - Бургас
бензиностанция Лукойл има лебед
със счупено крило.

8.

06.05.2016

Зелен телефон

От една година и повече в к-с РИОСВ – Бургас
Лазур непрекъснато се усеща
миризма от Кроношпан.

9.

07.05.2016

Зелен телефон

В к-с Славейков до Мастерхаус се
усеща остра миризма на сяра.

10.

07.05.2016

Зелен телефон

11.

09.05.2016

Зелен телефон

РИОСВ – Бургас

При извършения оглед не са констатирани
изведени тръби на плажната ивица и в
прилежащите морски води. Няма изтичане и
заустване на отпадъчни води на плажната ивица
или в Черно море.
Извършена е проверка, намерената птица под
мантинелата на гл. път Бургас-Созопол в района на
Ченгене скеле е от вида ням лебед - защитен вид
включен в приложение №3 от ЗБР. Птицата е със
счупен крак и се изпраща в Център за диви
животни в Стара Загора.
Автоматичните станции за измерване на
качеството на въздуха в кв. „Долна Езерово“и к-с
„Меден Рудник“ и ОПСИС в РИОСВ -Бургас работят
в непрекъснат денонощен режим и не са
регистрирали превишения на нормите за качество
на атмосферния въздух в Бургас по нито един от
измерваните показатели - сероводород, серни
съединения, азотни съединения, ФПЧ10, бензен,
стирен.

Автоматичните станции за измерване на
качеството на въздуха в кв. „Долна Езерово“и к-с
„Меден Рудник“ и ОПСИС в РИОСВ -Бургас работят
в непрекъснат денонощен режим и не са
регистрирали превишения на нормите за качество
на атмосферния въздух в Бургас по нито един от
измерваните показатели.
Срещу дискотека "Клуб 66" до община Несебър Извършена е проверка на място от експерти на
морска гара Несебър има умрял РИОСВ-Бургас
община Несебър. Намерен е труп на делфин,
делфин
който е иззет за обезвреждане. Община Несебър
притежава Разрешително № 631/14.04.2015 г. на
МОСВ да ползва изключения от забраните, а
именно да бъдат вземани от мястото, където са
намерени,
мъртви
екземпляри
от
вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Спасена
водна
кокошка, РИОСВ – Бургас
Извършена е проверка в с.Равда и е намерена
парализирана в с. Равда.
птица от вида средна пъструша, защитенвид
включен в Червената книга на България и в

12.

10.05.2016

зелен телефон

Труп на делфин в гр. Несебър на РИОСВ – Бургас
южния плаж до скалите.

13.

10.05.2016

жалба

14.

10.05.2016

зелен телефон

Замърсяване на околната среда в община Несебър
землището на с.Гюльовца при
отглеждането
на
домашни
животни на ул. Георги Сава
Раковски №6.
Бедстващо малко птиче на ул. РИОСВ – Бургас
Морска 20

15.

11.05.2016

електронна поща

Депо Балабанчево на община РИОСВ – Бургас
Сунгурларе
замърсява имот с
трайни насаждения от лавандула.

16.

16.05.2016

зелен телефон

Намерен бухал или сова. Птицата е РИОСВ – Бургас
жива, но не мърда.

17.

17.05.2016

зелен телефон

Бедстващ лебед между Поморие и РИОСВ – Бургас
Слънчев бряг в устието на река
Хаджийска.

18.

18.05.2016

зелен телефон

Паднало птиче от гнездо, прилича РИОСВ – Бургас
на врабче/ "Грийн Лайф Резорт"

Приложение №3 на ЗБР. Има пълна парализа на
задните крайници, която е необратима.На
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР се оставя на
мястото, където е намерена.
Намереният мъртъв делфин е от вида обикновен
делфин - защитен вид, включен в Приложение №3
от ЗБР Трупът се оставя за обезвреждане от
община Несебър.
Изпратен е отговор до сигналоподателя, в който го
уведомяваме, че жалбата му е в компетенциите
на община Несебър.

Намерената птица е от вида гларус. Има леко
охлузване на едното око. Гларусът се освобождава
в подходящ район.
При извършената проверка не се установяват
границите на имота, за който е жалбата. Общината
е преустановила депонирането на отпадъци в
депо Балабанчево. Констатирани са купчини
незапръстени отпадъци, които могат да замърсят
съседни имоти. Дадени са предписания на кмета
на Сунгурларе за запръстяване на отпадъците.
Намерената нощна граблива птица в участък 350351 км на автомагистрала Тракия стои
неподвижна в основата на храсти. Птицата е от
вида горска ушата сова, защитен вид съгласно ЗБР.
Видимо совата няма счупвания или наранявания,
жизнена е. На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗБР
птицата е преместена от магистралата и пусната в
подходящ район.
Обходен е целия район на устието на р.Хаджийска
в присъствието на сигналоподателката. Извършен
е оглед и на моста на реката, но лебед не е открит
и не се наблюдава бедстваща птица.
Намерената птица е от вида щиглец, защитен вид
съгласно ЗБР. Птицата е намерена неподвижна в
района на комплекс "Грийн лайф Ризорт". Има
парализа на краката, счупено крило и рани по
тялото. По време на транспортирането ѝ до Бургас

19.

25.05.2016

електронна поща

Изкопни работи с багер върху РИОСВ – Бургас
пясъчната ивица и разполагане на
каравани върху нея, в защитена
местност
пясъчни
дюни
м.Каваците, общ. Созопол

20.

25.05.2016

зелен телефон

21.

25.05.2016

електронна поща

В защитена местност "Поморийско община Поморие
езеро" има кайт сърфисти.
Нерегламентирано изхвърляне на РИОСВ – Бургас
отпадъчни води от канализацията
на гр. Черноморец

22.

26.05.2016

зелен телефон

Силно замърсен въздух от цех за РИОСВ – Бургас
производство на мебели на
ул.Рибарска №4 в кв. Сарафово

23.

27.05.2016

зелен телефон

Мъртво делфинче на северния РИОСВ – Бургас
плаж в кв. Сарафово, Бургас

24.

27.05.2016

зелен телефон

Зад хотел "Престиж" в к-с Лазур се община Бургас
зарежда
магазин
"7+".

птицата e починала.
При извършената проверка се установи
разполагане на каравани върху пясъчните дюни,
за което са дадени предписания за тяхното
отстраняване. Установи се складиране на купчини
земни маси и чакъл и частично насипване и
подравняне на терена, което не е съгласувано с
МОСВ. Съставен е акт за установяване на
административно нарушение.
Сигналът е предаден по компетентност на община
Поморие.
Извършена е съвместна проверка с представители
на РЛ-Бургас, БДЧР-Варна, община Созопол и в
присъствието на сигналоподателя. Извършен е
оглед на територията в района около новото
рибарско пристанище на гр. Черноморец-района
на буната. В момента на проверката не се
установява изведена тръба в морето. Водата в
морето е с естествен цвят и без мирис на битовофекални отпадъчни води. Взета е проба за анализ
от морската вода. В момента на проверката се
извършват
ремонтни
дейности
по
канализационната мрежа. Дадени са предписания
на кмета на Созопол.
Извършена е проверка на място. Обектът
представлява работилница за собствени нужди,
намиращ се в двор, собственост на Атанас Костов.
Извършва се рязане, рендосване на дъски на
циркуляр. Видимо извън цеха не се налюдава
запрашаване. В същия двор се извършва дейност
по нанасяне на покрития. Собственикът е
предупреден да не извършва боядисване на
открито.
Извършена е проверка, намерен е делфин от вида
муткур, млад екземпляр. Няма следи от човешка
намеса. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР
екземплярът се оставя на мястото, където е
намерен.
Сигналът е предаден по компетентност на община
Бургас.

25.

30.05.2016

електронна поща

Автомобилите, които го зареждат
обгазяват района.
Има разлив на вода от тръба която РИОСВ – Бургас
идва
от
помпена
станция,
намираща се непосредствено до
хотел "Бяла Бийч Резорт" гр. Бяла с
неизяснени характеристики(черна
вода с остра миризма).

26.

30.05.2016

зелен телефон

Миризма на нефт и бензин в к-с РИОСВ – Бургас
"Славейков"

27.

30.05.2016

зелен телефон

Обгазяване от производство на РИОСВ – Бургас
мебели

28.

30.05.2016

зелен телефон

На влизане до село Пъдарево РИОСВ – Бургас
тракторите
си
изхвърлят
отпадъците от пръскачките в
реката.

Изпратено е писмо до сигналоподавателя управител на хотел "Бяла Бийч Резорт", с което е
уведомен: На 06.08.2015г. е извършено

пломбиране на двете аварийни байпасни
връзки на КПС „ниска зона” – авариен
преливник във входната й шахта и авариен
преливник
на
резервоара,
от
който
постъпилите в КПС отпадъчни води чрез
помпи се претласкват към пречиствателна
станция за отпадъчни води „Обзор - Бяла”.
Аварийните байпасни връзки са пломбирани в
положение, непозволяващо изтичане на
непречистени отпадъчни води от КПС „ниска
зона”, в т. ч. към „Централен плаж”, гр. Бяла.
Нарушаване на целостта на пломбите и ползване
на аварийните байпасни връзка на КПС „ниска
зона” е извършвана на 13.10.2015 г., на 26.04.2016
г. и на 16.05.2016 г., поради необходимост от
ремонти дейности. За всяко от тях РИОСВ – Бургас
е уведомена с факсове от „ВиК” Варна ООД. След
приключване
на
ремонтните
дейности,
аварийните
байпасни
връзки
отнова са
пломбирани от експерти на РИОСВ – Бургас, като
последното им пломбиране е извършено на
19.05.2016 г.
Проверени са данните от автоматичните станции и
ОПСИС-системата.
Не
са
рагистрирани
превишения на наблюдаваните показатели за КАВ.
Извършена е проверка. Обектът представлява цех
за производство на мебели. Не е констатирано
обгазяване вследствие дейността. В цеха не се
осъществяват дейности по нанасяне на бои и
лакови покрития.
Сигналът е неоснователен.

29.

30.05.2016

зелен телефон

Три лебеда, единият изглежда РИОСВ – Бургас
наранен в м.с. Върли бряг, м.
Тополите
Силна миризма на мазут в кв. РИОСВ – Бургас
Долно езерово.

30.

30.05.2016

зелен телефон

31.

30.05.2016

зелен телефон

Силна задушлива миризма в к-с РИОСВ – Бургас
Лазур и к-с Изгрев.

32.

30.05.2016

зелен телефон

Горят синтетични материали във РИОСВ – Бургас
вилната зона на с.Крушевец. Има
силна миризма и пушек.

По преценка на нач. отдел БРЗТЗЗ не е извършена
проверка.
Проверени са данните от автоматичните станции и
ОПСИС-системата.
Не
са
рагистрирани
превишения на наблюдаваните показатели за КАВ.
Лукойл работи в нормален технологичен режим.
Проверени са данните от автоматичните станции и
ОПСИС-системата.
Не
са
рагистрирани
превишения на наблюдаваните показатели за КАВ.
Извършена е проверка, не са констатирани
източници на замърсяване на територията на
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
Не е извършена проверка, тъй като мястото не е
локализирано. Сигналоподателят не отговаря на
посочения телефон.

