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

ДАТА

1.

06.04.2011 г.

2.

13.04.2011 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил На югозападния обход на
по „Зелен телефон”
гр.Карнобат, на 6-ти км е
станало ПТП. Има разлив на
хидравлично масло.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

Сигналът е постъпил Животновъден
обект
в
по „Зелен телефон”
с.Бероново с 25 крави и 80
кози няма изградена септична
яма. Обектът е на 200м от
помпената
станция
и
фекалиите отиват в р.Камчия,
която е на 20м.от помпената
станция.
В
реката
има
изхвърлена
умряла крава,
която от 3 дена стои там.

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При
катастрофа
с
кран,
собственост на „Макс модем”АД,
гр.Бургас е възникнал теч на
хидравлична течност и гориво.
Замърсена е площ с размери 30м х
1,30м на югозападния обход на
автомагистрала А1 на км4+200м.
Замърсената площ е земна
повърхност на банкета на пътя.
Взети са три единични проби по
продължение на замърсяването за
установяване
степента
на
замърсяване.
Дадено
е
предписание на фирмата за
почистване
на
замърсения
участък. Ще бъде изчислена
санкция
след
изчисляване
степента на замърсяването.
На 14.04.2011 г. е извършена
проверка на място от експерти на
РИОСВ-Бургас и представител на
Областна дирекция по безопасност
на храните. Констатирано е, че в
сградата на кооперация „Луда
Камчия”
с.Бероново,
община
Сунгурларе се отглеждат животни
на свободно пашуване от лицето
Панайот Николов. На терена около
сградата за животни е депониран
пресен торов отпад, директно

3.

15.04.2011 г.

Сигналът е постъпил Разлив
на
битум
по РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
магистралата посока Карнобат
(345 км от автомагистрала А1).

4.

18.04.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерен ранен див гълъб в РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
района
на
Професионална
гимназия по транспорт. Вече
втора седмица го гледат в
домашни условия.

върху земната повърхност, на
няколко места. Теренът е с наклон
към дерето. Няма изведени тръби
за отвеждане на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти. При
огледа на дерето и р.Камчия в
района, цитиран от кметския
наместник
няма
видимо
замърсяване на водите на реката и
дерето. Няма наличие на фекалии и
изхвърлена
крава
в
реката.
Съставен е акт на лицето Панайот
Николов по чл.40 във връзка с
параграф 1, т.16”б” от ЗООС.
Още същият ден е извършена
проверка от РИОСВ-Бургас. На
автомагистрала „Тракия” на 345 км
е станал разлив на битум от
цистерна и влекач на фирма
„Радикал” ЕООД гр. Ст.Загора.
Замърсена е земна повърхност
встрани от магистралата на площ
от 40 кв. м дължина – 20 м и
ширина – 2 м. Битумът се е
втвърдил на земната повърхност.
Дадени са предписания на фирмата
да се почисти земната повърхност
до 22.04.2011г. Взети се 4 бр.проби
на дълбочина 0-10м през пет метра
по продължение на разлива и една
фонова.
Осъществен е контакт по телефона
със сигналоподателката.
След
проведения тел. разговор с нея
става ясно, че птицата е от вида
гривяк (Columba palumbus) и е била
водена на ветеринарен лекар, който

й
оказва
специализирана
медицинска помощ. Птицата е в
добро физическо състояние - храни
се, но крилото й все още не е
зараснало, поради което гривякът
не може да бъде пуснат в подходящ
район на свобода. След като на
сигналоподателката е разяснен
природозащитния
статус
на
птицата (Гривякът е включен в
Приложение 4 на Закона за
биологичното разнообразие.), тя
самата ще транспортира гълъба до
ЦРРРВ-Ст.Загора.

