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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил Миризма на нефтопродукти до
по „Зелен телефон”
Бургаски апелативен съд

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

1.

01.09.2011 г.

2.

01.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Миризма на сяра в ж.к.
по „Зелен телефон”
„Възраждане”, ул.
„Македония”

РИОСВ-Бургас

3.

01.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Срещу остров „Св.Иван” на РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
каменния бряг от няколко дена
е изхвърлено тяло на мъртъв
делфин, което мирише

4.

02.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Силна миризма на пропан-

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Извършена е на 01.09.2011 г.
проверка във връзка с получения
сигнал. Направен е обход по
централната градска част- ул. „Хан
Аспарух”, ул. „Цар Симеон”.
Замерено е с приборите на
Гражданска защита. Резултатите
показват нулеви стойности. Не е
установено наличие на неприятна
миризма.
При извършена на 01.09.2011 г.
проверка не е констатирано
наличие на неприятна миризма.
Направен е обход на ж.к.
„Възраждане.
Приборите
на
Гражданска защита отчитат нулеви
стойности.
Мъртвият делфин е намерен в
напреднал стадий на разлагане с
размери около 2,20 м дължина на
тялото и тегло приблизително
200кг. Той е от вида афала
(Tursiops truncatus)- защитен вид,
включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие.
На
основание
чл.39(2), т.4 от ЗБР трупът на
делфина се оставя на мястото,
където е намерен.
Извършена е съвместна проверка

по „Зелен телефон”

бутан на ул. „Пробуда” и ул.
„Г.Сава Раковски”

5.

02.09.2011 г.

Сигналът е постъпил До „Коджакафалията” мирише
по „Зелен телефон”
на пропан-бутан

РИОСВ-Бургас

6.

03.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Под ресторант „Панорама” има РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
изхвърлен делфин, който се
разлага

7.

08.09.2011 г. Сигналите

са В с.Чубра не може да се диша, РИОСВ-Бургас

на 02.09.2011 г. с екип на
Гражданска защита във връзка с
постъпили
сигнали
за
разпространение на неприятна
мириизма в разлиични части на
града. Направен е обход на ул.
„Гурко”, ул. „Хр.Ботев”, ул.
„Гладстон”,
ул. „Пробуда”,
ул.„Ст.Стамболов”,
ул.
„Цар
Симеон” и в района на жп гарата.
Уредитe отчитат нулеви стойности.
Не е констатирано наличие на
миризма.
Извършена
е
проверка
на
02.09.2011 г. във връзка с
постъпилия
сигнал
за
разпространение на неприятна
миризма в различни части на града,
съвместно с екип на Гражданска
защита. Направено е замерване с
уредите на Гражданска защита в
района
на
„Коджакафалията”.
Отчетени са нулеви стойности. При
направеният
обход
не
е
констатирано наличие на миризма.
Мъртвият делфин е в напреднал
стадий на разлагане с размери
около 2,20 м дължина на тялото и
тегло приблизително 200кг от
вида афала (Tursiops truncatus)защитен
вид,
включен
в
Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. На
основание чл.39(2), т.4 от ЗБР
трупът на делфина се оставя на
мястото, където е намерен.
На 09.09.2011 г. е направена

и
09.09.2011г.

постъпили по „Зелен когато работи екарисажа на
телефон”
птицекланицата-08.09.2011 г.
В с.Чубра трети ден се носят
отпадъци за горене
в
екарисажа на птицекланицата и
мирише- 09.09.2011г.

8.

16.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Обгазяване в ж.к. „Изгрев” към РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
13.00ч. на 16.09.2011г., но в
момента на подаване на сигнала
/14.00ч./ не мирише.

9.

19.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Обгазяване
по „Зелен телефон”
подпалване
сметище

10. 20.09.2011 г.

в

Несебър от РИОСВ-Бургас,
на
градското Община Несебър

Сигналът е постъпил В Несебър сметището гори.

РИОСВ-Бургас,

проверка на обект „Птициферма”,
находяща се в с.Чубра, община
Сунгурларе, област Бургас на
„Галус
и
Ко”ЕООД
и
е
констатирано,
че
около
утилизационен цех има миризма
от изгарянето на странични
животински продукти (СЖП).
Последните са с изтекъл срок на
годност. СЖП се стерилизират и
сухата маса се смила до вид на
брашно (преработен животински
протеин) и се използва за храна на
животни. В района извън обекта
миризма не се усеща.
В посочения час и ден няма
регистрирани
превишения
в
Автоматични
измервателни
станции,
разположени
на
територията на гр.Бургас.
На 18.09.2011 г. рано сутринта 34ч.
възниква
запалване
на
въздушния откос.
На 19.09.2011 г. е извършена е
проверка съвместно с Община
Несебър. Констатирано е пушене
на отпадъците по границата на
съседните ниви по въздушния
откос на отпадъчното тяло. От
пушека е замърсен атмосферния
въздух в района. Дадени са
предписания да се запръстят
участъците,
където
горят
отпадъци и да се предприемат
всички мерки за овладяване на
ситуацията.
На 20.09.2011 г. е извършена

по „Зелен телефон”

11. 20.09.2011 г.

Сигналът е постъпил
по
„електронната
поща на РИОСВБургас”

Община Несебър

Извършване на строително- РИОСВ-Бургас,
ремонтни работи и струпване Община Царево
на строителни отпадъци и
инертни материали в природна
забележителност (ПЗ) „Наково
кладенче”,
землище
гр.
Ахтопол.

проверка. Констатирано е горене
на отпадъци на депо Несебър, вкл.
и с открит пламък на по-.голяма
площ в сравнение с 19.09.2011г.
Дадени са предписания. Съставен
е
акт
за
установеното
административно нарушение.
На 21.09.2011 год. е извършена
проверка от експерти на РИОСВ –
Бургас във връзка с постъпилия
сигнал. Проверката е извършена
съвместно
главен
специалист
Екология в Община Царево и
Началник участък ТП „ДГС –
Царево”.
При
проверката
присъства строителен техник от
„Бургаспътстрой” АД, гр. Бургас,
изпълняващ длъжност Технически
ръководител на обекта.
При извършената проверка на
място е констатирано:
В близост до ПЗ „Наково
кладенче”
се
извършва
рехабилитация и реконструкция на
участък от път III – 9901 Царево –
Ахтопол.
Констатирани
са
струпани
купчини
инертни
материали – трошен камък (две
купчини по-едър и две купчини подребен трошен камък) и една
купчина фрезован асфалт в ПИ №
200001 и ПИ № 200002 в местност
„Варварско”, землище гр. Ахтопол
по Карта на възстановената
собственост (КВС). Трошеният
камък се използва за ремонта на
пътя. По данни на техническия

12. 21.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Замърсяване с мазут на морския РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
плаж в местността „Иракли”,
Община Несебър

ръководител на обекта, след
приключване
на
ремонтните
дейности на пътя инертните
материали и фрезованият асфалт
ще бъдат отстранени от временната
строителна
площадка,
като
последният ще се използва за
стабилизиране на пътища в
кметство гр. Ахтопол.
В границите на защитената
територия
не
се
установи
извършване
на
строителноремонтни работи и струпване на
строителни отпадъци и инертни
материали.
По пътя за плажа, преминаващ до
границата
на
ПЗ
„Наково
кладенче” е констатирано наличие
на две малки купчини от
пластмасови опаковки – PET
бутилки, хартиени и картонени
опаковки (кашони) и малка част
строителни
отпадъци
(гипсокартон) с обща площ около 4
– 5 кв. м. Посочените отпадъци
попадат в имоти, собственост на
Община Царево.
Дадено е предписание до Кмета на
Община Царево да се почисти
замърсяването,
установено
до
границата
на
ПЗ
„Наково
кладенче”, по пътя водещ към
плажа.
При проверката на 21.09.2011 г. е
констатирано, че заливаемата част
и морската вода на морски плаж
„Вая” и морски плаж „Иракли” не

13. 26.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Ранен пеликан на Сарафовския РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
плаж

14. 27.09.2011 г.

Сигналът е постъпил Пеликан със счупено крило на РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
Бургаския плаж /до Солниците/

са замърсени с мазут, нито са
открити следи от такъв. На около
15-20м от заливаемата част на
морски плаж „Вая”, в посока от
река Вая към къмпинг „Иракли”, на
две три места, всяко от които с
площ 300-400кв.см, са открити
засъхнали парченца мазут с
диаметър средно около 1-2 см. На
управителя
на
фирма
„Вая
Дир”ЕОД - наемател на морски
плаж „Вая” и морски плаж
„Иракли”, са дадени предписания
за почистване на плажовете от
замърсяването с мазут като за това
в срок до 30.09.2011г. писмено да
бъде уведомен директора на
РИОСВ-Бургас
При направената проверка на
26.09.2011
г.на
място,
след
цялостен обход на плажа в
Сарафово и оглед включително и в
морската акватория не е намерен
пеликан.
При проверка на 27.09.2011 г. на
Бургаски плаж /до Солниците/ е
установено, че птицата е млад
екземпляр от вида розов пеликан
(Pelecanus onocrotalus)- защитен
вид, включен в Приложение 3 на
ЗБР. Пеликанът не може да лети.
Вследствие
на
сблъсък
с
електрическата мрежа има силно
изгаряне под дясното крило. На
основание чл.39(2), т.2 от ЗБР се
изпраща за лечение в ЦРРРВСтара Загора.

