ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

1.

01.09.2016 г.

зелен
телефон

Замърсяване на плажа на
гр. Обзор с изтичащите с
придошлата река отпадъци

Община
Несебър

2.

01.09.2016 г.

електронна
поща

3.

02.09.2016 г.

зелен
телефон

4.

02.09.2016 г.

зелен
телефон

5.

02.09.2016 г.

зелен
телефон

6.

02.09.2016 г.

зелен
телефон

7.

03.09.2016 г.

зелен

№

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка от служители на община Несебър.
Констатирано е, че водата в коритото на реката е мътна,
няма наличие на отпадъци.
Извършена е проверка, съвместно с представители на
община Малко Търново. Констатирано е изтичане на
Изтичане на отпадни води от
битово-фекални води от жилищна сграда в посочения
РИОСВ-Бургас /
имението на Васил Николов в
имот.Не е изградена изгребна яма, съгласно схема.
община Малко
нива, находяща се в с.Визица,
Дадено е предписание на кмета на община Малко
Търново
общ.Малко Търново
Търново за осъществяване на контрол по привеждане на
обекта в съответствие с изискванията на одобрения ПУППРЗ.
Сигналът е предаден по телефона на община Несебър.
Паднала патица в басейна на
Служители на общината са оказали съдействие птицата да
Община
к-с "Лагуна 3" в к.к. Слънчев
Несебър
бъде извадена от басейна и е освободена в района на
бряг
р.Хаджийска.
Извършена е проверка. Птицата е от вида бял щъркел,
защитен вид, включен в Приложение 3 на ЗБР. Млад
екземпляр със счупено ляво крило в основата, отпаднала
Щъркел със счупено крило
РИОСВ-Бургас и не може да се движи. Прибрана за изпращане в Център
срещу входа на депо Братово
за диви животни - Стара Загора, но по време на
транспортирането умира. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 е
оставена на място.
Извършена е проверка. Птицата е от защитен вид червеногърба сврака, включена в Приложение №3 от ЗБР.
Сокол със счупено крило на
РИОСВ-Бургас Млада е и не може да лети. На основание чл.39, ал.2, т.2
ул. "Ладис" № 8, гр.Приморско
от ЗБР е изпратена за лечение и доотглеждане в Център
за диви животни - Стара Загора.
Извършена е проверка. Птицата е от вида жълтокрака
Изхвърлена дива птица на
чайка (гларус в ювенгелно оперение). На основание чл.39,
РИОСВ-Бургас
плаж Слънчев бряг, до бар
ал.2, т.4 от ЗБР птицата е оставена на мястото, на което е
"Какао бийч"
намерена.
РИОСВ-Бургас Извършена е проверка на данните от автоматичните
Силна миризма на газ до бл.5

телефон

8.

04.09.2016 г.

зелен
телефон

9.

05.09.2016 г.

зелен
телефон

10.

11.

05.09.2016 г.

07.09.2016 г.

в к-с "Бр.Миладинови", гр.
Бургас

измервателни станции /АИС/ за качество на атмосферния
въздух, разположени в кв. Долно Езерово, кв. Меден
Рудник, сградата на РИОСВ- Бургас, които работят в
непрекъснат режим. Не са отчетени превишения на
нормите за качество на атмосферния въздух по
показателите серни съединения, азотни съединения,
бензен, фини прахови частици. Няма настъпили
инциденти или аварии на основната площадка на "Лукойл
Нефтохим Бургас" АД.

На плажа южно от к.к „Дюни“,
т.нар. шофьорския плаж,
община Созопол има
изхвърлен труп на пеликан

РИОСВ-Бургас

Открит е труп на делфин – афала, силно разложен.
Обезвреден по реда на ЗВМД поради риск за човешкото
здраве

Труп на делфин на плажа на
гр.Созопол

РИОСВ-Бургас

Не е открит труп на делфин.

зелен
телефон

Двама мъже карат сърфове в
Поморийско езеро

РИОСВ-Бургас

Поискана е информация за предприети действия от
страна на Община Поморие. При проверка на служители
на РУП Поморие не е констатирано наличие на
кайтсърфисти в ЗМ „Поморийско езеро“.

електронна
поща

Разпространение на силна
неприятна миризма от
негодни животински продукти
от „Ависпал“ ЕООД в с.Чубра,
община Сунгурларе

ОДБХ-Бургас

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ - Бургас
за установяване на евентуални нарушения в технологията
на преработка и съхранение на животинските продукти.

Гларус с увита връв на човката
на централен плаж Бургас

12.

07.09.2016 г.

зелен
телефон

13.

07.09.2016 г.

зелен
телефон

Изхвърлен корморан на плажа
на ММЦ-Приморско

РИОСВ-Бургас

14.

08.09.2016 г.

зелен
телефон

Изхвърлено делфинче на
прокурорски плаж в гр. Бяла

РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас

Извършена е проверка. Птицата е от вида жълтокрака
чайка. Възрастен екземпляр без наранявания. От лявата
страна
на
клюнът
има
закачени
риболовни
принадлежности – кукичка с плувка. Видът не е защитен.
При опит да се хване, птицата отлита.
Извършена е проверка. Птицата е от вида черноврат
гмурец. Птицата е починала. На основание чл.39, ал.2, т.4
от ЗБР се оставя на мястото, където е намерена.
Силно разложен труп, на труднодостъпен, непосещаем
плаж. Оставя се на място на основание чл.39, ал.2, т.4 от
ЗБР

08.09.2016 г.

Жалба от Мво на
туризма

Нарушения на морски плаж в
с.Варвара от заведение WAKE
UP, община Царево

РИОСВ-Бургас

16.

08.09.2016 г.

зелен
телефон

Малък корморан на
централен плаж Бургас,
под бар "Нептун"

РИОСВ-Бургас

17.

10.09.2016 г.

зелен
телефон

Изхвърлен труп на делфин на
централен плаж гр.Бургас

РИОСВ-Бургас

18.

10.09.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин на плажа в
гр.Поморие

община
Поморие

РИОСВ-Бургас

15.

19.

13.09.2016 г.

електронна
поща

Заустване в морето на
непречистени води от
пречиствателната станция на
к.к.Елените

20.

14.09.2016 г.

зелен
телефон

Отглеждане на прасета в
гр.Каблешково

община
Поморие

21.

14.09.2016 г.

зелен
телефон

Намерен прилеп в к-с "Лазур,
гр.Бургас

РИОСВ-Бургас

Извършена е проверка на морски плаж Варвара, в
присъствието на представител на община Царево и
представител на концесионера на плажа "Варвара БГ"
ООД. Отпадъчните води от посоченото заведение се
отвеждат в септична яма. Не е установено изтичане на
отпадъчни води на плажната ивица и към морето.
Извършена е проверка. Намерената птица е от вида
черноврат гмурец, защитен вид, включен в Приложение 3
на ЗБР. Включен в Червената книга на България, категория
"критично застрашен". Гмурчето е ранено и със счупена
човка. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е изпратен за
лечение в Център за диви животни - Стара Загора.
Извършена е проверка. Намереният делфин е от вида
обикновен делфин, защитен вид, включен в Приложение
2 и 3 на ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът е
оставен на мястото, където е намерен.
Проверката е извършена от община Поморие. Общината
притежава Разрешително № 630/2015 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.
На 13.09. и 14.09.2016 г. са извършени проверки от
експерти на РИОСВ– Бургас и Регионална лаборатория
/РЛ/ Бургас – 03 към ИАОС – София с контролно
пробовземане на съставна средноденонощна водна
проба от пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ,
преди заустване в Черно море. След представяне на
резултатите
от
РЛ
ще
бъдат
предприети
административно-наказателни действия.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие.
Извършена е проверка. Намереният прилеп е от вида
кафяв прилеп, защитен вид, включен в Приложение 2 и 3
на ЗБР. Прилепът е жизнен и на основание чл.39, ал.2, т.1
от ЗБР е освободен в подходящ район.

22.

15.09.2016 г.

зелен
телефон

Намерено птиче, приличащо
на орел, паднало в двор на
къща в с.Равна гора
общ.Созопол

РИОСВ-Бургас

Ранен малък воден бик на
северната граница на
солниците

РИОСВ-Бургас

23.

16.09.2016 г.

зелен
телефон

24.

16.09.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин на плаж
"Рачов кладенец" в
гр.Черноморец

РИОСВ-Бургас

зелен
телефон

Силна задушлива миризма от
изгаряне на пласмасови
отпадъци в складова база
"Промет", с.Дебелт

РИОСВ-Бургас

25.

26.

16.09.2016 г.

17.09.2016 г.

зелен
телефон

27.

17.09.2016 г.

зелен
телефон

28.

21.09.2016 г.

електронна
поща

На пристанището на гр.Свети
Влас водата е с млечно-зелен
цвят, има наличие на умряла
риба

Замърсяване на морето до
почивната база на
Министерски съвет в к.к.
Слънчев бряг

Проверка на фирма "СПЕД-07"
във връзка с разрешително за

БДЧР-Варна

РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас

След разговор със сигналоподателя е установено, че
птичето е излетяло.
Извършена е проверка. Птицата е от вида малък воден
бик, защитен вид, включен в Приложение 3 на ЗБР. Ранен
е и не може да лети. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е
настанен за лечение в Център за диви животни - Стара
Загора.
Извършена е проверка. Констатирано е наличие на
изхвърлен труп на делфин от вида Муткур. На основание
чл.39, ал.2, т.3 от ЗБР трупа е съхранен за изследване във
фризер на РИОСВ - Бургас.
Извършена е проверка на място. Констатирано е изгаряне
на отпадъци със съдържание на метали, в нарушение на
чл.8, ал.2 и чл.29, ал.2 от ЗУО. Предстои издаване на Акт
за установяване на административно нарушение на
"Кемстийл" ЕООД - дружеството, стопанисващо имота.
Извършена е проверка, съвместно с представители на
БДЧР - Варна. Установено е, че морската вода в
акваторията на яхтено простанище "Марина Диневи"
гр.Свети Влас е с естествен цвят, без мирис на битовофекални води, без опалесценция на повърхността.
Констатирани са 2 бр. мъртви риби(попчета). Взети са
проби за анализ от мястото от експерт на РЛ-Бургас, които
ще се изследват по показатели определени от БДЧРВарна.
Извършена е проверка на място. Извърши се оглед на
река Хаджийска, която в този участък се влива в морето.
Констатира се, че водата е с тъмен цвят и е силно
заблатена. Не са констатирани нерегламентирани
вливания и зауствания на отпадъчни води. Морската вода
е с естествен цвят и мирис, без опалесценция на
повърхността.
Тече проверка.

извозване на строителни
отпадъци
Непочистен морски плаж в
с.Варвара, общ.Царево

21.09.2016 г.

електронна
поща

30.

26.09.2016 г.

зелен
телефон

Пеликан на кея на северно
пристанище в гр. Несебър

РИОСВ-Бургас

31.

26.09.2016 г.

зелен
телефон

Лебед на плажа в с.Равда,
община Несебър

РИОСВ-Бургас

32.

27.09.2016 г.

зелен
телефон

На язовир "Мандра" има
лебед със счупено крило

РИОСВ-Бургас

33.

27.09.2016 г.

зелен
телефон

Намерен свит таралеж в
с.Крушевец

РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас

29

РИОСВ-Бургас

34.

28.09.2016 г.

електронна
поща

Замърсяване на водите на
р.Мараш, приток на р.Дермен,
дере в района на с.Атолово и
с.Маленово, общ.Стралджа с
отделяне на остра миризма

35.

29.09.2016 г.

зелен
телефон

Изхвърлен жив делфин на
брега на плажа в гр.Свети
Влас, пред хотел "Синева"

РИОСВ-Бургас

зелен
телефон

В кв. Долно Езерово, гр. Бургас
се усеща силна задушлива
миризма с неопределен
произход

РИОСВ-Бургас

36.

29.09.2016 г.

Тече проверка.
След
проведен
телефонен
разговор
със
сигналоподателката се установи, че пеликанът е здрав и
може да лети.
След
проведен
телефонен
разговор
със
сигналоподателката се установи, че лебедът е здрав, няма
счупвания и наранявания.
Птицата е със счупено крило и е изпратена за лечение в
ЦДЖ Стара Загора
Намереният таралеж в с.Крушевец е донесен в сградата
на РИОСВ - Бургас, защитен вид, включен в Приложение 3
на ЗБР. Таралежът е без външни наранявания. На
основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е освободен в подходящ
район.
Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВБургас и Регионална лаболатория-Бургас -03 с
представител на община Стралджа. Водата в река Мараш
е с белезникав цвят, с много слаб отток и ниско ниво. В
момента на проверката не се усеща неприятна миризма.
Реката е силно обрасла с раститеност и на повърхността й
има водна леща.
При повторно обаждане от сигналоподателя, се установи,
че делфинът е мъртъв. При извършената проверка е
намерен делфин от вида обикновен черноморски
делфин. На основание чл.39, ал.2, т.3 от ЗБР за
предоставяне на нучна информация е съхранен във
фризер на РИОСВ - Бургас.
Извършена е проверка на автоматичната станция за
измерване качеството на въздуха в кв.Долно Езерово. Не
са регистрирани превишения на нормите за качество на
атмосферния въздух.

