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

ДАТА

1.

01.11.2011 г.

2.

04.11.2011 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил Пеликан със счупен крак в
по „Зелен телефон”
района на пристанище БургасЗапад,
зад
сградата
на
„Океански риболов”

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

Сигналът е постъпил Намерено соколче
по „Зелен телефон”

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Птицата е от вида „розов пеликан”защитен
вид
включен
в
Приложение 3 на Закона за
биологичното
разнообразие.
Видимо изтощен и със счупен крак.
На основание чл.39, ал.2, т.2
пеликанът е изпратен за лечение в
ЦРРРВ СтараЗагора.
Птицата е от вида „черен бързолет”
(Apus apus), паднал на земята в
междублоково пространство в
ж.к.”Зорница”.
Намереният
бързолет е защитен вид, включен в
Приложение 3 на Закона за
биологичното
разнообразие.
Поради специфичните условия на
вида, оставен на земята бързолетът
не може да се храни и пие вода
сам. Всичко това той прави само
във въздуха по време на полет. Във
връзка с горното птицата се пробва
чрез подхвърляне да полети. При
опита да бъде освободена по този
начин в собствената си среда
птицата отново пада на земята и се
забелязва малка дупчица в областта
на крилото. На основание чл.39,
ал.2, т.2 птицата е транспортирана
до ветеринарна клиника, но умира
по пътя.

3.

10.11.2011 г.

Сигналът е постъпил Отходна тръба излива мръсна
по
„електронната вода на централния плаж в
поща на РИОСВ- Царево
Бургас”

РИОСВ-Бургас

4.

23.11.2011 г.

Сигналът е постъпил От 0 ч. се усеща силна
по „Зелен телефон”
миризма на територията на
община Бургас

РИОСВ-Бургас

На 18.11.2011 г. е извършена
проверка на място от експерт на
РИОСВ-Бургас
съвместно
с
представител на Община Царево.
Над централен плаж на гр. Царево
(в непоследствена близост до хотел
"Хермес") се намира каналнопомпена станция (КПС) №3, която
е част от канализационната система
на гр. Царево. При огледа на плажа
е установено слабо изтичане на
видимо чисти води от шахта,
разположена в края на дерето
преди плажа. В района на плажа е
констатирана и открита етернитова
тръба, от която в момента на
проверката не изтичат води.
Дадено е предписание на община
Царево за представяне в РИОСВБургас на картен материал, схемаситуация, с нанесени всички
канализационни съоръжения в
района,
кратка
обяснителна
записка, както и информация за
законността
на
установената
етернитова тръба. Работата по
сигнала продължава.
На 23.11.2011г. е извършена
проверка
на
регистрираните
превишения от АИС в кв.
„Д.Езерово”, к-с „М.Рудник”,
„ОПСИС” ЦГЧ на гр.Бургас и
прилежащите
квартали.
Отоплението в тези части на града
е предимно с печки на твърдо
гориво.
Състоянието
на
атмосферата
е
крайно

5.

24.11.2011 г.

Сигналът е постъпил В промишлената зона на
по „Зелен телефон”
с.Равда, в бившата кравеферма
се отглеждат прасета и мирише

РИОСВ-Бургас

6.

24.11.2011 г.

Сигналът е постъпил Задушлива миризма, идваща от РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
магазин „Мастерхаус”

неблагоприятно за разсейване на
замърсяването от ФПЧ - мъгла и
безветрие. Атмосферният въздух е
замърсен с прахови частици и има
разпространение на специфични
миризми - регистрирани са
наднормени концентрации на
ФПЧ10 в кв. Д.Езерово, ж.к.
„М.Рудник”,
както
и
в
АИС„Несебър”.
Проверката е извършена веднага
след получаването на сигнала. В
промишлената зона на с.Равда, в
частен имот се отглеждат свине. В
двора на имота в момента на
проверката има 6 бр.прасета. По
данни на работник общият брой на
прасетата е около 20-30. Дворът, в
който се отглеждат прасетата е
силно замърсен с животински и
строителни отпадъци. Наоколо се
разнася специфичната за тази
дейност миризма. Изпратени са
писма с протокола от проверката
на Община Несебър и Областна
дирекция по безопасност на
храните за предприемане на мерки
по компетентност.
Извършен е обход в района и са
проверени две дървопреработващи
предприятия за изработка на
мебели, граничещи с борсата за
строителни материали, собственост
на „Мастерхаус”,
магазин за
авточасти и цех за производство на
дограма. Единствено на борсата за
строителни
материали
са

7.

25.11.2011 г.

Сигналът е постъпил Казан за варене на ракия в РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
с.Малко
село,
замърсяващ
реката в края на селото

локализира миризми на химически
препарати, примесени с такива на
изгоряло дърво. По данни на
сигналоподавателя
съседните
цехове използват за отопление
остатъци от олепилена дървесина.
В момента в тях не се извършва
горене и не могат да бъдат
посочени
категорично
като
конкретен източник на наличните
миризми.
Проверката е извършена на
28.11.2011г.
В
момента
на
проверката казанът за варене на
ракия не работи, няма формиране и
заустване на отпадъчни води в дере
в непосредствена близост до
сградата с казана. Няма наличие на
джибри, само битови отпадъци
(пластмасови бутилки и торбички).
По данни на собственика и кмета
на
селото,
присъстващ
на
проверката през 2011г. обектът не е
работил - спрян е от агенция
„Митници” поради липса на
лиценз. Дадени са предписания на
собственика на казана:
в срок до 10.12.2011г. да се
почистят битовите отпадъци;
в срок до 28.02.2012г. да се изгради
пречиствателно
съоръжение
(утаител)
за
отпадъчните
производствени води;
обектът да започне работа (да се
въведе в експлоатация) само след
изграждане
на
локално
пречиствателно съоръжение и се

8.

29.11.2011 г.

Сигналът е постъпил Зад сградата на „Океански РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
риболов” на поляната има
щъркел - и Ранен пеликан на
пристанището до „ТрансстройБургас”АД

9.

30.11.2011 г.

Сигналът е постъпил Тежка задушлива миризма, РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
идваща от „Белина-Еко” в
ж.к.”М.Рудник”

уведоми
РИОСВ-Бургас
за
извършеното.
Проведен е разговор по телефона
със сигналоподателя, при което се
установява, че птицата е влязла в
морето. По късно същия ден в
РИОСВ-Бургас е постъпил сигнал
за бедстваща птица в район близък
до сградата на „Океански риболов”
- на пристанище „ТрансстройБургас”. Вероятно става въпрос за
същия екземпляр.
Проведени
са
разговори
с
жалбоподателя и Управителя на
„Белина Еко”, при които е
констатирано, че няма извършване
на
операции,
водещи
до
разпространението
на
остри
миризми. Миризма е установена в
района около бензиностанцията на
„Белина Еко”. Източник са битови
води от прилежащата част на ж.к.
„Меден рудник”. Община Бургас
работи по проект за пълното
обхващане на битово-фекалните
води от комплекса, предстои
включването им към ПСОВ
„Меден рудник”.

