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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

СИГНАЛ

1.

1.03.2016

2.

3.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

7.3.2016

Електронна
поща

Замърсяване на морската вода с
отпадни води на морски плаж
"Попски плаж" гр. Царево.

12.03.2016

Зелен телефон

Малка птичка се е ударила в РИОСВ - БУРГАС
стъкло на Технополис.

Бедстващ лебед в с. Драчево,
общ Средец

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Лебедът е от вида ням лебед (Cygnus olor) защитен вид, включен в приложение 3 на
Закона за биологичното разнообразие.
лебедът е жизнен, без наранявания и
счупвания и на основ. Чл. 39(2) т. 1 от ЗБР е
освободен в подходящ район.
Извършена е проверка на място на река
Попска от представители на РИОСВ – Бургас,
БДЧР - Варна, община Царево и Регионална
лаборатория Бургас към ИАОС – София. При
огледа на реката не се констатира наличие на
точкови
източници
на
замърсяване.
Взета е проба от р. Попска - при мост на
около 50 м. след КПС – 4. Водата в участъка и
точката на пробовземане е без цвят и мирис
на
битово-фекална.
Стойностите
на
показателите, сравнени с нормите, съгласно
наредба Н-4/14.09.2012 г., показват влошено
състояние в резултат на евентуално старо
битово-фекално
замърсяване.
Извършена е проверка и на ПСОВ Царево съоръженията
работят
в
нормален
технологичен режим. Взети са еднократна и
съставна средноденонощна водни проби от
пречистените отпадъчни води. Резултатите от
изпитванията
показват спазване на
индивидуалните eмисионни ограничения
(ИЕО).
Птицата е от вида син синигер (Parus
caeruleus) - защитен вид, включен в
приложение
3
на
ЗБР.
Няма видими наранявания и счупвания, на

4.

12.3.2016

Зелен телефон

5.

13.3.2016

Зелен телефон, В Поморийско
Електронна
уиндсърфисти.
поща

6.

13.3.2016

Електронна
поща

Намерен
бял
щъркел
безпомощно
състояние
района на Община Котел

7.

13.3.2016

Електронна
поща

Два белоглави лешояда (Gyps
fulvus),
убити
от
електропреносната
мрежа,
разположена северно от град
Котел.

Мъртъв малък делфин пред
хотел "Хевън" в к.к. "Сл. Бряг"

езеро

има

в
в

основание чл. 39 (2) т. 1 от ЗБР е пуснат на
свобода в подходящ район.
РИОСВ - БУРГАС Дължината на тялото е 1 м. Няма липсващи
части. Видът е муткур (Phocoena phocoena) защитен вид, включен в приложение 3 на ЗБР.
Трупът се оставя за обезвреждане по смисъла
на Закона за ветеринаромедицинската
дейност на основ. Разрешително №631/2015
г. на МОСВ издадено на общ. Несебър.
ОБЩИНА
Писмо до община Поморие (изх. №СПОМОРИЕ
35/15.03.2016) за организиране на работна
среща с представители на общината за
обсъждане на проблема и набелязване мерки
за разрешаването му. Проведена е раб. среща
на 01.04.2016 г. На срещата присъстваха
Директора на РИОСВ - Бургас, кмета на
община Поморие, експерти на РИОСВ и общ.
Поморие, представител на СНЦ "Зелени
Балкани", членове на клубове по водни
спортове. Община Поморие се ангажира да
подготви и внесе в МОСВ предложение за
промяна на режима, с който да се допусне
практикуване на водни спортове в част от
акваторията на Поморийско езеро.
009926
ПД-9- Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia).
6/15.03.2016 г.
Щъркелът няма видими външни наранявания
и видими фрактури на крайниците. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закон за
биологичното разнонобразие птицата се
оставя на мястото, на което е намерена.
рИОСВ - БУРГАС Изпратено
е
писмо
до
"ЕВН
Електроразпределение" ЕАД (изх. № С37(1)/24.03.2016 г.) за предприемане на
действие за обезопасяване на опасните
електропроводни стълбове в посочения район
в землището на община Котел, съвместно с

8.

17.3.2016

Зелен телефон

На брега на Поморийско езеро ОБЩИНА
и в самото езеро се изхвърлят ПОМОРИЕ
строителни
отпадъци
от
ромския квартал "Св. Георги"

9.

18.3.2016

Зелен телефон

Лебед, оплетен в мрежа на РИОСВ - БУРГАС
плажа
на
Маслен
нос,
Приморско.

10.

18.3.2016

Зелен телефон

В Сл. Бряг до стария метален РИОСВ - БУРГАС
мост има изхвърлено делфинче.

11.

19.3.2016

Зелен телефон

Пожар - запалени треви и ОБЩИНА
храсти. Пожарът е овладян, но СРЕДЕЦ
според кмета на селото това са
пасища или ливади, но не е
установен
собственика.
В понеделник ще направят
проверка какъв е статуса на
земята.

12.

20.3.2016

Електронна
поща

Незаконно
строителство
местността Иракли.

13.

21.3.2016

Електронна
поща

в ОБЩИНА
НЕСЕБЪР
РИОСВ БУРГАС
Замърсяване на морската вода
на плажа в кв. Крайморие, в
участъка
до
ресторант
"Кокошките".

представители на СНЦ "Зелени Балкани".
Извършена е проверка на място с
представител на община Поморие и е дадено
предписание на община Поморие да се
изнесат натрупаните отпадъци от терените
Поморийско езеро и прилежащия му бряг в
района на ромската махала и да се извърши
цялостно почистване.
Лебедът е от вида ням лебед (Cygnus olor) защитен вид в приложение 3 на ЗБР. Едното
му краче е заплетено в сезал. Разплетен е
веднага и отплува в морето.
Обходена е цялата плажна ивица в района на
завливането на р. Хаджийска в Черно Море, с
особено внимание посока север към стария
метален мост. Не е намерен труп на делфин.
След разговор с г-н Ангел Ташев - кмет на с.
Факия се установи, че имотите засегнати от
пожара са в местност "Могилски дол",
землище на с. Факия, общ. Средец.
Местността е образувана от имоти земеделска територия, частна собственост, с
НТП
ниви.
Имотите в м. "Могилски дол" не попадат в
защитени зони.
Писмо до община Несебър за извършване на
проверка по компетентност и предоставяне на
информация.
Извършена съвместна проверка на място от
представители на РИОСВ – Бургас, община
Бургас,
БДЧР
–
Варна,
Регионална
лаборатория Бургас към ИАОС - София и РЗИ –
Бургас. Ресторант „Кокошките“ граничи с
каменен отводнителен канал. Налично е
малко количество остатъчна вода, която няма
специфичен мирис на битово-фекални води.

14.

21.3.2016

Електронна
поща

15.

22.3.2016

Електронна
поща МОСВ

16.

23.3.2016

Зелен телефон

В село Маринка на ул.
"Беласица"
има
течаща
септична яма, която замърсява
околната среда. Миризмата,
която се носи около ямата е
ужасяваща.
Замърсяване с отпадъци и
експлоатация
на
закрито
сметище в гр. Айтос.

От тел. 112 е съобщено, че на
23.03.2016 г., около 19:50 ч., е
възникнал пожар в цех за
производство на филтри и
тапицерии в с. Дъбник, общ.
Поморие.
При подаването на сигнала, в
20:30 ч., на място има две
пожарни коли, а трета пътува
към цеха.

Каналът преминава през пясъчната ивица и се
влива в Черно море. Срещу мястото на
заустване на канала е взета водна проба от
Черно море. Водата в морето е с естествен
цвят и мирис.
Препратен по компетентност на община
Бургас.

Депото е с преустановена експлоатация със
Заповед на Директора на РИОСВ - Бургас №
РД-103/06.07.2015 г. При извършената
проверка на място се установи, че
сметовозните коли на "Астон сервиз"
разтоварват отпадъци в участък между
вътрешния експлоатационен път и дере по
източната граница на депото. Дадени са
предписания на "Астон сервиз" ООД
незабавно да се преустанови депонирането
на отпадъци на депо Айтос. За констатираното
нарушение на кмета на община Айтос и на
управителя на "Астон сервиз" ООД ще се
съставят актове.
По данни на оператора на тел. 112, подал
сигнала, в района на пожара, от възникването
му, до в 2030 ч. на 23.03.2016 г., няма
изтичане на опасни вещества – суровини,
горива,
реагенти и
замърсяване
на
прилежащи терени и/или водни обекта. Не се
наблюдава и гъст черен дим в резултат от
пожара.
На 24.03.2016 г., в 0715 ч., отново е проведен
разговор с тел. 112, при който е получена
информация, че пожарът е изгасен, двете

17.

30.3.2016

Зелен телефон

На шофьорския плаж в Созопол
се извършва изкопна дейност
със строителна техника

18.

30.3.2016

Зелен телефон

В село Лъка, Поморийско се
пръска с хербициди против
плевели и се обгазява селото.

пожарни коли са напуснали района, едната е
оставена с превантивна цел, в случай на
повторно разпалване на огъня. По време на
гасенето на пожара също е нямало изтичане
на опасни вещества – суровини, горива,
реагенти и замърсяване на прилежащи терени
и/или водни обекта.
Извършена е проверка, при която е
установено, че в природна забележителност
"Пясъчни дюни в м. Алепу"-землище на гр.
Созопол има навлизане на строителна
техника.Фирма "Евробилд" по възлагане на
"Дюни" АД извършва изгребване на пясък от
залива, който се извозва, насипва и заравнява
върху плажната ивица. По време на
проверката дейността е преустановена след
намеса на РУ на МВР - Созопол. На "Дюни" АД
е изпратена покана за съставяне на АУАН по
реда
на
Закона
за
биологичното
разнообразие.
Препратен по компетентност към БАБХ.

