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

ДАТА

1.

02.06.2011 г.

2.

07.06.2011 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил Унищожаване на околната
по „Зелен телефон”
среда около вилно селище
“Черешова градина”:
- Складиране на изкопите
извън собствеността на
селището, върху чужда
собственост.
- Няма септична яма, а
отпадните води се вливат
директно в дерето

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас,
Община Несебър

Сигналът е постъпил Умрял делфин
по „Зелен телефон”
загражденията
„Евиния плаж”.

РИОСВ-Бургас ,
Община Бургас

пред
на

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На 02.06.2011г. е извършена
проверка на място на вилно
селище “Черешова градина” в
землището на с. Кошарица,
съвместно с експерт от отдел
„Екология” на Община Несебър и
кмета
на
с.
Кошарица.
Констатирано е, че обектът не е
въведен
в
експлоатация,
изградените вилни къщички са
необитаеми - има само строители
на обекта, които извършват
довършителни дейности, както по
къщите, така и по ландшафта
около тях/оформяне на градините
и озеленяване/. Има 7-8 купчини
пръст в съседен имот и те се
използват
за
оформяне
на
градинките. Отпадни води в
момента на проверката не се
формират.
По
проект
след
въвеждане
на
обекта
в
експлоатация, отпадните води ще
се отвеждат помпажно към
съществуващата каналицзация на
с. Кошарица.
Намереният мъртъв делфин е в
доста напреднал стадий на
разлагане. Осъществен е контакт с
Община
Бургас,
откъдето

3.

09.06.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерена птица от сем. Сови по РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
пътя до кариера „Г.Езерово”„Андела”АД.

4.

14.06.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерена е кукумявка.
по „Зелен телефон”

5.

15.06.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерена е костенурка
по „Зелен телефон”
Приморски парк-Бургас.

6.

17.06.2011 г.

Сигналът е постъпил Катастрофа на пътя Обзорпо „Зелен телефон”
Сл.бряг-(192 км). Изтичане на
бензин от цистерна.

РИОСВ-Бургас

в РИОСВ-Бургас

незабавно са премахнали трупа на
делфина от плажната ивица.
От направена проверка на място се
установява, че птиците са 3 на бр.
от вида домашна кукумявка (Athene
noctua) - защитен вид, включен в
Приложение 3 на Закона за
биологичното
разнообразие.
Птиците са малки и не могат да се
грижат сами за себе си. Временно
се прибрани от служител в
„Андела”АД и на основание чл.39,
ал.2, т.2 от ЗБР са изпратени за
отглеждане в ЦРРРВ-Ст.Загора.
Птицата е малка и не може да се
грижи сама за себе си. Кукумявката
(Athene noctua) е защитен вид,
включен в Приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие и на
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е
изпратена за отглеждане в ЦРРРВСт.Загора.
От направена проверка на място се
установява, че костенурката е от
вида
шипобедрена
(Testudo
graeca)- защитен вид, включен в
Приложение 2 и 3 на Закона за
биологичното разнообразие и в
Червения
списък
на
Международния съюз за защита на
природата (IUCN). На основание
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР костенурката
е пусната на свобода в района на
резерват „Ропотамо”.
Сигналът е неоснователен.
На 17.06.2011 г. е извършена е
проверка
на
място.

7.

21.06.2011 г.

Сигналът е постъпил
по
„електронната
поща на РИОСВБургас”

Наличие
на
жълто-кафяво РИОСВ-Бургас
петно в морето пред к-г
„Арапя”, на 20 м във водата.
Предполага се, са фекални води
от брегови източник.

Катастрофиралият
камион
е
натоварен с арматурно желязо. В
чакащата колона от превозни
средства има цистерна с бензин. От
отдушника е прокапало на асфалта
около 1м2, който е засипан с пясък.
На 22.06.2011 г. е извършена
проверка на място. Констатирано е,
че всички заведения на плажа и
сградите около него отвеждат
битово-фекалните си води в
изградена канализация, които с
КПС се изтласкват в ПСОВЦарево. В момента на проверката е
извършен оглед на морето от брега
и не е констатирано замърсяване.
Има наличие на кафеникави петна
от цъфтежа на кафяви морски
водорасли.
При
разговор
с
концесионера
на
плажа
и
спасителите се установява, че на
датата на постъпване на сигнала не
е имало никакаво оплакване от
плажуващите.
По
данни
на
концесионера
същия
ден
е
обикалял с лодка и не е забелязал
подобно замърсяване в морето.
В единия край на плажа се намира
изградена
КПС,
която
се
стопанисва от Община Царево. По
данни на зам.кмета на Общината,
КПС няма авариен изпускател,
потенциален
източник
на
замърсяване. Има монтиран агрегат
(аварийно захранване при спиране
на ток)

8.

29.06.2011 г.

Сигналът е постъпил Щъркел със счупено крило РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
между с.Тънково и к.к”Сл.бяг”.

9.

30.06.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерена ранена сова на пътя РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
Айтос-с.Миролюбово.

10. 30.06.2011 г.

Сигналът е постъпил Разпространение на дим и РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
неприятни миризми от мина
„Черно море”ЕООД от близо 15
дена. И в момента мирише.

От проверката на място се
установява, че птицата е със
счупено крило. Белият щъркел
(Ciconia ciconia) и защитен вид,
включен в Приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие и на
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е
изпратен за лечение в ЦРРРВСт.Загора.
При проверката се установява, че
птицата е от вида домашна
кукумявка (Athene noctua)- защитен
вид, включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие. Птицата е намерена
на
главния
път
Айтосс.Миролюбово, вероятно блъсната
от кола, с наранявания в областта
на човката и дясното крило. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е
изпратен за лечение в ЦРРРВСт.Загора.
Сгуроотвалът се самозапалва в
следствие
на
омокряне
на
въглищата в глинестите шисти.
Дадени са предписания да се
започне незабавно запръстяване на
огнищата
на
тлеене.
На
дружеството
е
наложена
ежемесечна
санкция
за
разпространение на неприятни
миризми в размер на 2 000 лв. в
сила от м. Август 2010 г.

