ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 Г.
№

ДАТА

1.

20.02.2015

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Електронна
поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Мръсен канал, изтичащ се в РИОСВ - Бургас
езеро „Вая”, от който се носи
тежка миризма.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При проверка в РИОСВ - Бургас е установено,
че координатите се отнасят за точка на
разстояние приблизително около 150 м от ез.
Вая, в район извън населено място, със
земеделски земи.
За изясняване на обстоятелствата по сигнала, на
27.04.2015 г., е извършена проверка на място от
експерти на РИОСВ - Бургас. При оглед на
района, обект на постъпилия сигнал, в радиус от
приблизително около един километър, не е
констатирано протичане на води с вид и мирис
на отпадъчни през прилежащи терени и/или
заустване на отпадъчни води във водни обекти.
Не е установено и наличие на потенциални
замърсители, от чиято дейност биха се
формирали отпадъчни води - временни
постройки, животновъдни ферми и др. В
момента на проверката достъпът до брега на ез.
Вая е невъзможен - той е силно обрасъл с
дървета и храсти, почвата е напоена с видимо
чиста вода, в резултат от падналите през
предходните дни обилни валежи.
При
проверката
е
констатирано,
че
перпендикулярно на пътя гр. Бургас - кв. „Г.
Езерово”
преминава
водосборно
дере,
достигащо до ез. Вая. За отвеждане на водите от
него под пътя има изведен циментов колектор с

2.

21.02.2015

Електронна
поща

Горене на гуми в землището РИОСВ - Бургас
на с. Караново, общ. Айтос (в
бившия стопански двор)

диаметър приблизително около 1000 мм.
Заснети са в GPS географски координати на
края на колектора, от пътя: N 42,47453; Е
27,39782. Установеният колектор е на
разстояние приблизително около 1300 м от ез.
Вая. В момента на проверката през
водосборното дере, в посока към езерото,
протича малко количество видимо чиста вода,
без характерния вид и мирис на отпадъчна.
Извършена е проверка на 06.03.2015 г. на
посочения адрес от експерти на РИОСВ-Бургас
в
присъствието
на
гл.
специалист
„Административно обслужване" към кметство с.
Караново. При проверката не е установено
изгаряне на гуми и пластмасови отпадъци, както
е посочено в жалбата. Инсталацията за
подгряване на нефтопродукти за пътното
строителство също не функционира. По време
на огледа са направени следните констатации:
наличие
на
значително
количество
автомобилни гуми с различен размер, струпани
на открита площадка;
- наличие на купчина битови отпадъци до
инсталацията за подгряване на нефтопродукти
за пътното строителство;
- извършване на ремонт на автомобили в
намиращите се в обекта работни халета;
По време на проверката не присъства
управителят
на
посочената
фирма
„Интеркомерс 2005" ООД или упълномощено
от него лице.
На управителя на дружеството е изпратено

3

20.03.2015

Зелен телефон

Незаконно сметище по пътя за РИОСВ - Бургас
хижата в гр. Каблешково (от
лявата страна) - найлони,
стъкла, строителни материали,
клони от Енергото, умрели

писмо с искане за предоставяне на данни за
дейността на дружеството, за да се дадат
указания за привеждането ѝ в съответствие с
нормативните документи по опазване на
околната
среда.
До
получаване
на
информацията РИОСВ - Бургас постави
следните изисквания:
1. Излезлите от употреба гуми да се съхраняват
на площадката.
Забранява се тяхното
нерегламентирано
изхвърляне
извън
територията на обекта и изгарянето им.
2. Да не се експлоатира Инсталацията.
3. Да не се изхвърлят битови отпадъци извън
регламентираните места.
При справка в търговския регистър от
11.03.2015 г. е установено, че дружеството е
заличено от него (заличен търговец).
С писмо изх. №1394/30.03.2015 г. са предписани
необходимите действия, които следва да
предприеме
бившият
управител
на
„Интеркомерс- 2005" ООД.
В отговор на 14.04.2015 г. е получено писмо от
бившия управител, че ще бъдат изпълнени
всички поставени му изисквания от страна на
РИОСВ - Бургас. През годината ще бъде
осъществен последващ контрол по спазване
изискванията на екологичното законодателство.
Проверката е извършена на 26.03.2015 г.
Замърсяване на терен около
10-15 дка с
отпадъци - строителни, растителни (клони,
листна маса в чували), отпадъци от опаковки
(пласт.бутилки, найлони), битови отпадъци.

4.

26.03.2015

Зелен телефон

5.

01.04.2015

Електронна
поща

животни,
животински
отпадъци. Парцелите са взети
от сигналоподателя като бели
петна (за почистване от храсти
и
паша на животните).
Кметицата е информирана за
проблема, но не е направила
нищо. Проблемът е от 2
години.
В ЗМ ”Устието на р. Велека” е РИОСВ - Бургас
започнат строеж от ловджии.

Мръсен и неподдържан терен Община Несебър
за имот в Сл.Бряг към Община
Несебър,
собственост
на
Общината.

Дадени са предписания за:
- Предприемане на действия за почистване на
замърсените с отпадъци участъци в едномесечен
срок от датата на проверката.
- Уведомяване за предприетите превантивни
мерки и предотвратяване на повторно
замърсяване.

На 08.04.2015 г. е извършена проверка с
участието
на
кметския
наместник
на
с.Синеморец. Констатирано е, че на десния бряг
на р.Велека в защитена местност „Устие на река
Велека” след морския плаж е изградена дървена
наблюдателна кула. Съоръжението е част от
туристическа инфраструктура, изградена от ПП
„Странджа” по проект, финансиран от ОПОС.
В РИОСВ - Бургас е входирана жалба с вх. №
2481 от 01.04.2015 год. за наличие на стари
постройки, разположени в общински имоти в
к.к. „Слънчев бряг", община Несебър,
непосредствено до комплекс „Каскадас" 5 и
свързаните с това замърсявания и създаване на
условия за инциденти. Същата жалба е
изпратена и до Община Несебър, но до датата
на проверката - 23.04.2015 г., извършена от
РИОСВ - Бургас, жалбоподателят не е получил
отговор.
При
проверката
е
установено,
че
непосредствено до оградата на комплекс
„Каскадас" 2 в к.к. „Сл. Бряг", община Несебър
са разположени стари постройки, които явно не

6.

02.04.2015

Зелен телефон

Във вилна зона "Сиври Баир" РИОСВ - Бургас
на Банево от седмица човек
лови
птички
вероятно
канарчета.

7.

06.04.2015

Зелен телефон

В гр. Несебър (в новата част, РИОСВ - Бургас

се поддържат. На едната сграда има надпис
„Турист строй" ООД и поставени рекламни
табели
за производство
на щори и
гипсокартонови плоскости. При проверката
сградата е заключена. В единия ѝ край е
констатирано струпване на отпадъци от стъкла,
санитарен фаянс, отпадъци от опаковки и пр. В
близост до първата сграда има няколко
помещения с признаци на обитаване.
В писмото си жалбоподателят уточнява, че
комплекс „Каскадас" 5 е изграден в п.и. №
51500.506.180, кв. 6905, у.п.и. VII - 112. В
съседство с комплекса са поземлени имоти
51500.506.1147, кв. 7001, у.п.и. I - общински и
51500.506.101, кв.6905, у.п.и.VII-97 - общински,
в които се намират споменатите по-горе сгради.
Във връзка с гореизложеното се очаква в срок
до 15.05.2015г. Община Несебър да потвърди
собствеността на споменатите имоти, кой
стопанисва разположените в тях сгради, какви
мерки е предприела Общината във връзка с
жалбата - обезопасяването на сградите,
почистване на отпадъците и предотвратяване
образуването на нови замърсявания.
При извършената проверка на посоченото място
в присъствието на жалбоподателя не се
извършва улов на пойни птици и не е
установено
присъствие
на
извършител.
Констатирана е направена установка от суха
тревна растителност за улов на диви пойни
птици.
Птицата е от вида Блатар – защитен вид

на дюните) е намерен ястреб
със счупено крило, който не
може да лети.

8.

06.04.2015

Зелен телефон

Щъркел със счупен крак в РИОСВ - Бургас
с.Димчево, Община Бургас

9.

06.04.2015

Зелен телефон

В Свети Влас, общ. Несебър е РИОСВ - Бургас
намерен болен лебед

10.

07.04.2015

Зелен телефон

В Аркутино, в международен ОДБХ - Бургас
детски център от няколко дни
се наблюдава измиране на
птици. На 07.04.2015г. е
намерен изнемощял гълъб с
пръстен. Предполага се, че е

включен в приложение 2 и 3 на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и в Червената
книга на България. Птицата е със счупено крило
и на основание чл. 39, ал.2, т. 2 от ЗБР се
изпраща за лечение в Център за Диви животни
гр. Стара Загора.
Осъществен е телефонен разговор със
сигналоподателката, която отказва съдействие.
Осъществен е контакт с кмета на с. Димчево,
при което се установява, че щъркелът накуцва
леко с единия крак, но е жизнен, лети нормално,
храни се, ловува.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида ням лебед (Cygnus olor). Състоянието на
лебеда е тежко, почти не мърда, главата виси на
една страна. По думите на сигналоподателката
птицата е била нападната и влачена от кучета.
Лебедът е в необратимо тежко състояние, не
може да бъде транспортиран, почти безжизнен
е.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се пуска на
свобода в подходящ район.
Видът ням лебед (Cygnus olor) е защитен и
включен в приложения №3 на Закона за
биологичното разнообразие.
Проверката е извършена от Областна дирекция
по безопасност на храните (ОБДХ) - Бургас

11.

08.04.2015

Зелен телефон

12.

09.04.2015

Зелен телефон

13.

14.04.2015

Зелен телефон

14.

15.04.2015

Зелен телефон

птичи грип.
В к-с „М.Рудник”, зона „А” до РИОСВ - Бургас
бл. 405 е намерен малък
папуняк, който не може да
лети.

От комина на съседна къща,
находяща се в гр. Черноморец,
ул. „Никола Вапцаров” се носи
сиво-кафяв пушек и се усеща
метален вкус. От години е
така.
Гнездо
на
щъркели
на
желязнорешетъчен стълб 20kV
на
входа
на
мелница
„Ермаска”,
с.
Оризаре.
Миналата година същото е
изгоряло заедно с малките.
Ако може гнездото да бъде
преместено.
При вземане на вода от езеро
„Вая” (от канала, където се
влива
в
морето)
и
престояването ѝ, водата е
мазна на следващия ден.
Отгоре се появява „червена
мазнина”. Това не е така
непрекъснато, а периодично.
Преди 3 седмици е било така,

Община Созопол

Намерената птица е от вида папуняк (Upupa
epops) – защитен вид птица включен в
приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие.
Папунякът е в отлично физическо състояние,
жизнен, без външни видими наранявания и на
основание чл. 39, ал.2, т. 1 от ЗБР се пуска на
свобода в подходящ район.
Сигналът е изпратен по компетентност на кмета
на Община Созопол с писмо с изх. №2705 от
09.04.2015г.

РИОСВ – Бургас
ЕВН България

Гнездото е включено в график за преместване,
съглано разрешително №607/29.09.2014г. на
МОСВ. В момента е започнала пролетната
миграция и размножителния период на птиците
и не е удачно извършването на преместване
преди 15.10.2015г.

БДЧР - Варна

На 21.04.2015г. е изпратено писмо до БДЧР Варна за процедиране по компетентност,
съгласно чл. 188, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.
На 24.04.2015 г. е извършена съвместна
проверка с БДЧР – Варна. Взета е водна проба
за анализ от езеро „Вая”. Чакат се резултати.

в деня преди подаване на
сигнала - също.
Сеч в резерват „Силкосия” и РИОСВ- Бургас,
природен парк „Странджа”, РДГ- Бургас,
забелязан е тир вероятно от ДПП „Странджа”
Турция.

15.

20.04.2015

Електронна
поща

16.

20.04.2015

Зелен телефон

В Созопол, в стария град е РИОСВ - Бургас
намерена
кукумявка
със
счупено крило. Намира се при
жалбоподателя.

17.

21.04.2015

Зелен телефон

Паднало малко пиле в к-с РИОСВ - Бургас
„Лазур”
до
бл.
61.
Предполагат, че е сова.
Опасяват се да не бъде
изядено от котките.

Извършена е проверка от РИОСВ- Бургас и
РДГ- Бургас, при която е установено, че няма
извършена сеч в границите на резерват
„Силкосия”. Дървесината, която е товарена е
отсечена през 2014 г., като снимката на тира е
направена на така наречена „претоварна
станция” в близост до указателната табела на
резерват „Силкосия”, извън неговите граници.
Товарената дървесина в тира е добита напълно
законно и има действащо позволително за сеч,
договор с дърводобивна фирма и превозни
билети.
Намерената птица е от вида чухал (Otus scops) –
защитен вид, включен в приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие. Едното му крило
е провиснало, като счупено и на основание чл.
39, ал. 2, т. 2 се изпраща за лечение в ЦДВ –
Стара Загора.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида горска ушата сова (Asio otus). Совата не
може да лети, едното й крило леко виси,
вероятно са касае за фрактура. Птицата се
нуждае от специализирана медицинска помощ и
лечение.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие совата е изпратена
за лечение в „Спасителен център за диви
животни”, гр. Стара Загора.
Видът горска ушата сова (Asio otus) е защитен и
включен в Приложение №3 на Закона за

18.

23.04.2015

Зелен телефон

19.

25.04.2015

Електронна
поща

биологичното разнообразие.
До механоремонтна база на РИОСВ – Бургас, На
28.04.2015
г.,
за
изясняване
на
„ВиК” ЕАД - Бургас до ез. Община Бургас
обстоятелствата по сигнала, е извършена
„Вая”, бетновият възел на
съвместна проверка на място със служители на
фирма „Комплекс Строй”
отдел „Екология и контрол по опазване на
замърсява района на базата с
околната среда” на Община Бургас. При
отпадни води от почистването
проверката е уточнено, че подаденият сигнал е
на бетоновозите, предимно
за замърсяване на двора на механоремонтна
вечер.
база на „ВиК” ЕАД - Бургас, Северна
промишлена зона на гр. Бургас, с отпадъчни
води от измиване на бетоновози на площадката
на бетонов възел в съседен имот, стопанисван
от „Комплектстрой” ЕООД. Констатирано е, че
в момента на проверката бетоновия възел не
работи и на площадката му не се извършва
измиване на бетоновози. На обекта не се
формират производствени и/или битово –
фекални отпадъчни води, не е констатирано
изтичане на отпадъчни води, формирани на
площадката и замърсяване на прилежащи
терени и/или водни обекти. В двора на
механоремонтната
база,
разположена
в
съседство на бетоновия възел, на по – нисък
терен от него, на три места на почвата, до
разелящата ги метална решетъчна ограда, има
циментирани участъци с приблизителни
размери 1 м2. Предходните дни в района е валял
силен дъжд.
Нарушение на общественото МОСВ
Извършена е проверка на терен и по документи
право в ЗЗ Емине – Иракли от РИОСВ- Бургас
съвместно с представители на Община Несебър,
ОбщинаНесебър
поради
при която не е установено наличие на техника
разпоредено унищожаване на
или работници, които да извършват почистване

приоритетни местообитания с
цел получаване на европейски
земеделски субсидии.

20.

28.04.2015

Зелен телефон

Преливаща септична яма в с. Община Бургас
Извор, Община Бургас.

21.

30.04.2015

Зелен телефон

В Стопанския двор на с. Община Бургас
Драганово е намерен щъркел с
ранен крак, който не може да
лети.

на дървесна или храстова растителност в
пасищата посочени в сигнала. Община Несебър
е предоставила с договор пасища, общинска
собственост за стопанисване от фирма „Агра
79” ЕООД. Изискана е документация във връзка
с предоставянето на пасищата и е изпратена до
МОСВ.
С писмо изх.№ 3181/29.04.2015г. сигналът е
препратен по компетентност до кмета на
Община
Бургас
за
процедиране
по
компетентност.
РИОСВ
Бургас
и
сигналоподателят следва да бъдат уведомени за
предприетите по сигнала дйствия и резултатите
от тях в десетдневен срок от получаването на
писмото.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида бял щъркел. Птицата е с 2 фрактури на
десния крак, от крилото капе кръв, състоянието
и
е
тежко,
почти
безжизнена.
При
транспортирането птицата умира.

