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

№

1.

2.

3.

ДАТА

05.12.2016 г.

05.12.2016 г.

05.12.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

Обгазяване на с. Бероново от Община
цех за производство на Сунгурларе
дървени въглища

зелен телефон

Изсипана амониева селитра 30 м следа на кръстовището
на ул. Спортна и
ул.Индустриална в гр. Бургас

община Бургас

Уведомена е община Бургас. Предприети са необходимите
действия за почистване на участъка.

Община
Царево

Сигналът е постъпил на 03.12. на зеления телефон и
незабавно е предаден на община Царево за предприемане
на действия съобразно компетенциите. Територията, обект
на сигнала, не попада в защитена територия и в защитена
зона и не могат да бъдат приложени ЗЗТ и ЗБР.

РИОСВ-БУРГАС

След разговор със сигналоподателя е установено, че птицата
не е бедстваща и е освободена в подходящ район.

РИОСВ-БУРГАС

Изпратено е писмо до администратора на сайта за сваляне
на обявата. Сезирана е Прокуратурата.

зелен телефон

зелен телефон

5.

07.12.2016 г.

електронна
поща

7.

09.12.2016 г.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

зелен телефон

05.12.2016 г.

08.12.2016 г.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

Сигналът е постъпил в РИОСВ - Бургас в 17:20ч. С факс е
уведомен кмета на община Сунгурларе. Проверката е
извършена от представител на община Сунгурларе и
кметския наместник на с. Бероново в 18:00ч. Не са
констатирани неприятни миризми, специфични за дейността
на производството на дървени въглища, както и обгазяване
на с. Бероново.

4.

6.

СИГНАЛ

Заравняване на дюни на плаж
"Оазис", с.Лозенец
Намерен млад лебед в гората
до с.Визица, общ.Малко
Търново
Обява в интернет за търговия
със защитен животински вид смок мишкар

зелен телефон

Намерена сова на
магистралата със счупено
крило

РИОСВ-БУРГАС

зелен телефон

Между кв.Долно Езерово и
с.Братово в шахта е паднало
орле със счупено крило

РИОСВ-БУРГАС

Птицата е от вида забулена сова, защитен вид. Намерена на
магистрала "Тракия" и донесена в сградата на РИОСВ-Бургас.
На лявото крило има фрактура и открита рана и на
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в
Център за диви животни - Стара Загора.
Намерената птица е от вида обикновен мишелов, защитен
вид. Намерена е в канавка на пътя. Има счупено крило и
открита рана. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е

8.

9.

10.

12.12.2016 г.

12.12.2016 г.

12.12.2016 г.

зелен телефон

Намерена птица с рани по
главата на автогара ЮГ в
Бургас

РИОСВ-БУРГАС

жалба

Многобройни наводнения на
ремонтна база на "Горстрой"
ООД

РИОСВ-БУРГАС
БДЧР-Варна

Предстои проверка с БД „Черноморски район“ и община
Бургас.

РИОСВ-БУРГАС

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Бургас.
Обходени са районите в ЦГЧ (бул.Демокрация"), ж.к.Лазур,
ул.Янко Комитов (МОЛ Галерия), района на "Кроношпан
България" ЕООД и кв.Долно Езерово. Не е установена
неприятна миризма в нито един от обходените райони. На
отделни места в кв. Долно Езерово се усеща специфична
миризма от изгаряне на въглища. Автоматичните станции за
измерване качеството на атмосферния въздух в Бургас не са
регистрирали превишения на нормите на измерваните
замърсители.

РДГ-Бургас

Сигналът е предаден по компетентност на РДГ-Бургас.

РДГ-Бургас

Сигналът е предаден по компетентност на РДГ-Бургас. При
извършената проверка от РДГ не беше открит лебед.

зелен телефон

11.

12.12.2016 г.

зелен телефон

12.

12.12.2016 г.

зелен телефон

13.

14.

12.12.2016 г.

12.12.2016 г.

изпратена за лечение в Център за диви животни - Стара
Загора.
Намерената птица е от вида черноврат гмурец, защитен вид.
Има счупено крило и открити рани по главата. На основание
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е изпратена за лечение в Център за
диви животни - Стара Загора.

Миризма на бензин и газ в
посока кв.Долно Езерово

Присъствие на ловци с
моторна лодка без
регистрационен номер във
водите на защитена зона
Между с. Димчево и с. Присад
в устието на р. Факийска е
намерен отстрелян лебед

зелен телефон

В района на СПЗ - пътя зад
складовете в Бургас се
изтребват диви птици

зелен телефон

Силна миризма на
сероводород в целия
кв.Долно Езерово

МВР
РИОСВ-Бургас
Община Бургас

РИОСВ-БУРГАС

Сигналът е подаден и на община Бургас и органите на МВР.
Сигналът е анонимен. Поради липса на обратна връзка със
сигналоподавателя не може да се установи точното
местоположение за извършване на проверка.
Извършен е незабавен обход в кв. Долно Езерово.
Разговаряно по телефона е със жалбоподателката г-жа
Александра Рачева. Същата е усетила миризма на
сероводород в продължение на 5-10 мин. до първата спирка
в кв. Долно Езерово. В момента на проверката миризма на
сероводород не се усеща, потвърдено и от
сигналоподателката. Единствената усетена миризма е на

15.

16.

17.

18.

изгорели въглища. Автоматичните станции за контрол
качеството на въздуха не отчитат превишения по бензен и
сероводород.
Обходен е района около първата спирка в к-с „Меден
Рудник“, откъдето е получен сигнала. Отново не е усетена
миризма на нефтопродукти или сероводород.
Автоматичните станции за контрол качеството на въздуха не
отчитат превишения по бензен и сероводород.
Извършена е проверка на място от инспектори на община
Бургас. Установено е, че в сграда се извършва отпление на
твърдо гориво - предимно дърва и не е установено изгаряне
на отпадъци. Няма наличие на черен дим и специфична
миризма.

зелен телефон

Миризма на сероводород в
ж.к."Меден рудник, (първа
спирка)

РИОСВ-БУРГАС

13.12.2016 г.

зелен телефон

Горят гуми и отпадъци на бул.
"Иван Вазов" срещу
оранжерии и жилищни сгради

Община Бургас

14.12.2016 г.

Сигнал,
препратен от
БДЧР Варна,
по пощата,
подаден от
„Виа Понтика“

Присъствие на ловци с
моторна лодка без
регистрационен номер във
водите на защитена зона

РИОСВ-БУРГАС
РДГ

Идентичен с пореден №11

РИОСВ-БУРГАС

Лебедът е оставен в посетителския център на Поморийско
езеро на СНЦ "Зелени Балкани", малко по-късно е починал.
Сезирана е ОДБХ-Бургас за вземане на проби за птичи грип.

12.12.2016 г.

15.12.2016 г.

зелен телефон

19.

18.12.2016 Г.

зелен телефон

20.

18.12.2016 г.

зелен телефон

21.

19.12.2016 г.

По пощата

22.

22.12.2016 г.

зелен телефон

Намерен лебед в гр. Поморие
Три сигнала за миризма на
нефтопродукти и сяра в гр.
Бургас на ул. Вардар, в ж.к.
Братя Миладинови и в кв.
Долно Езерово
Намерен ударен в
електропреносната мрежа
лебед в устието на р. Изворска
до с. Димчево
Проведени сечи в подотдели
203в,г по ЛУП на ТП „ДГС
Малко Търново“ на
територията на ДПП
"СТРАНДЖА"
Млад лебед на пътя за

РИОСВ-БУРГАС

Извършен е обход на ул. Вардар в ж.к. Братя Миладинови.
При температура на въздуха минус 5:С не е констатирано
мирис на нефтопродукти или сяра. Автоматичните станции
не отчитат превишения по контролираните показатели.

РИОСВ-БУРГАС

След разговор със сигналоподателя е изяснено, че лебедът е
жизнен и е отплувал.

РИОСВ Бургас
РДГ Бургас
ДПП СТранджа
ДГС М.Търново

Сигналът е препратен по компетентност на ДГС Малко
Търново. При извършена проверка от ДГС Малко Търново е
установена незаконна сеч в насаждения. Уведомени са РУ
М. Търново и РП М. Търново.

РИОСВ-БУРГАС

Извършена е проверка на място. Птицата е намерена в

с.Дюлево, общ. Средец

23.

22.12.2016 г.

зелен телефон

Лебед на пътното платно в
к.к.Слънчев бряг

РИОСВ-БУРГАС

24.

25.12.2016 г.

зелен телефон

Лебед на пътното платно на
площад "Трапезица" в Бургас

РИОСВ-БУРГАС

25.

22.12.2016 г.

зелен телефон

Бедстващ щъркел в кв.Горно
Езерово

жалба

Замърсяване от дейността на
РИОСВ-БУРГАС
животновъден обект на р.Луда
БДЧРКамчия, землище с.Дъбовица,
гр.Варна
общ.Сунгурларе

26.

27.12.2016 г.

27.

27.12.2016 г.

Електронната
поща

28.

27.12.2016 г.

жалба

29.

28.12.2016 г.

зелен телефон

Продажба на екзотични
животни в развъдник в
землището на с.Камчия,
община Сунгурларе чрез
публикуване на обяви в
интернет сайт
Планувано масово изсичане
на дървета (кестени и липи) от
главната улица на гр.Царево
От яз.Церковски, землище
с.Венец, общ.Карнобат се
изсичат дървета, разрушават

РИОСВ-БУРГАС

безпомощно състояние, изтощена и измръзнала на
асфалтовия път. Няма видими наранявания и фрактури. След
затопляне лебедът е пуснат в сладководното кариерно
езеро до ПР "Атанасовско езеро" на основание чл.39, ал.2,
т.1 от ЗБР.
Извършена е проверка на място. Извършен е обход на
мястото, където е бил забелязан лебеда. Птицата не беше
открита. По данни на сигналоподателката лебеда е бил без
фрактури и наранявания.
Извършена е проверка на място. Лебедът е бил на
асфалтовия път и е възпрепятствал движението. Птицата е
без фрактури. На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е пуснат
близо до канала, който свързва езеро Вая с морето.
Извършена е проверка. Обходен е района, от където е
подаден сигнала, но щъркел не беше открит.
Извършена е проверка с представител на Община
Сунгурларе и БДЧР –Варна. На проверката присъства и
жалбоподателя. Животните се отглеждат в бившия
стопански двор.
Извършен е обход на с. Дъбовица, част от поречието на
р.Медвенска и вододайната зона на р.Л.Камчия. В момента
на проверката няма животни на свободно пасищен режим.
Издадена е Заповед на кмета на община Сунгурларе, с
която да не се допуска навлизане и преминаване на
животни през селото и определен маршрут .

РИОСВ-БУРГАС

Предстои проверка.

Община
Царево

Управлението на зелената система в населените места и
крайселищните територии е извън правомощията на РИОСВ.

РИОСВ-БУРГАС

Извършена е проверка. Сигналът не отговаря на истината.

се местообитания на
защитени видове птици по
предписани е на Басейнова
дерекция.

30.

28.12.2016 г.

зелен телефон

Силна миризма на газ и сяра в
района на скледовете на
Деспред в посока кв.Долно
Езерово

31.

29.12.2016 г.

зелен телефон

Намерен безжизнен лебед

РИОСВ-БУРГАС
Община Бургас

ОДБХ - Бургас

Извършена е проверка на място с представители на община
Бургас. Извършен е обход в района около складовете на
Деспред, както и по пътя до "Топлофикация Бургас" ЕАД. Не
са усетени неприятни миризми. Автоматичните станции за
измерване на качеството на атмосферния въздух в Бургас не
са отчели превишения на нормите на контролираните
замърсители - сероводород, серен диоксид, азотен диоксид.
Сигналът е предаден по компетентност на ОДБХ - Бургас,
съгласно Заповед № ВЗ-453/23.12.2016 г. на Директора на
ОДБХ - Бургас.

