ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2013 Г.
№

ДАТА
30.04.2013

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
ОТГОВОРНА
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
Сигналът е получен В с.Русокастро колят прасета и РИОСВ - Бургас,
на Зеления телефон
замърсяват
въздуха. Областна
Отпадъците се хвърлят в края дирекция
по
на селото.
безопасност
на
храните – Бургас,
Община Камено.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Извършена е комплексна проверка
на обекта по компоненти и фактори
на околната среда: атмосферен
въздух,
води
и
шум
с
представители
на
Областна
дирекция по безопасност на
храните – Бургас и Община
Камено.
При проверката е констатирано, че
производствената дейност (клане
на животни) се извършва в хале,
изградено от термопанели тип
„сандвич”, с добра шумоизолация,
като са обособени съответно:
боксове за приемане на животни,
кланична зала, зала за белене на
меса,
хладилни
камери
за
съхраняване
на
продукцията.
Обектът е ограден с плътна
бетонова ограда на изток, запад и
север, висока около 2-2,5 м. Найблизката жилищна сграда на с.
Русокастро отстои на около 20 м от
границите на обекта в посока
север.
Приемането и разтоварването на
живи животни се извършва през
светлата част на денонощието във
връзка с изискване за хуманно
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отношение към животните.
На 21.05.2013 г. в периода 15:30 –
16:00 часа е извършено контролно
измерване на шум, по време на
разтоварване на 50 броя животни
/свине/.
При
извършените
контролни измервания на шум не
са констатирани превишения на
граничните
стойности
на
показателите за шум за дневен
период.
Извън оградата на площадката не
са
констатирани
неприятни
миризми.
Отпадъчните води от обекта се
отвеждат посредством площадкова
канализация последователно в 7
броя бетонови шахти. При оглед на
площадката, както и по цялото
протежение на бетоновата ограда
не е констатирано изтичане на
отпадъчни води и замърсяване на
почва или водни обекти. Дадено е
предписание за представяне в
РИОСВ – Бургас на документи,
удостоверяващи изчерпване на
отпадъчните води, формирани от
дейността на обекта.
Заключението
на
Областна
дирекция по безопасност на
храните – Бургас, (представено с
писмо вх. № 3404/27.05.2013 г.) е,
че
не
са
констатирани
несъответствия по отношение на
изискванията за отделяне, събиране
и унищожаване на странични
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1.

09.05.2013

Сигналът е получен Под втория мост в посока
на Зеления телефон
кариера „Горно езерово“ – с.
Братово в реката има петролни
продукти.

РИОСВ - Бургас

животински продукти, съгласно
Регламент (ЕО) №1069/2009 на
Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за
установяване на здравни правила
относно странични животински
продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от
човека и за отмяна на Регламент
(ЕО) №1774/2002.
Извършена е съвместна проверка с
Регионална лаборатория Бургас и
Областно управление “Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението“. В дере под моста, е
констатирано
замърсяване
с
вещества,
притежаващи
характерния вид и мирис на
нефтопродукти. Замърсена е водата
в дерето и прилежащата земна
повърхност. Отбрани са три
еднократни водни проби – две от
видимо замърсената в дерето вода
и една референтна, които да бъдат
анализирани
по
показател
нефтопродукти. При проверката не
е установен причинителя на
замърсяването. С писмо е поискано
съдействие от „Лукойл Нефтохим
Бургас“ АД за почистване на
дерето с цел предотвратяване на
вредните последици за околната
среда. При извършена последваща
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проверка на 21.05.2013 г. е
констатирано,
че
дерето
е
почистено. Водата в него е видимо
чиста – не се наблюдава
опалесценция,
почистена
е
прилежащата земна повърхност.
2.

10.05.2013

Сигналът е получен В
тревните
на Зеления телефон
к-с
„Лазур“
костенурка

площи
на РИОСВ - Бургас
е
намерена

3.

10.05.2013

Сигналът е получен Опъната рибарска мрежа до 7ма РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
помпена
станция
до
Атанасовско езеро.

4.

12.05.2013

Сигналът е получен Изхвърлен делфин на брега в РИОСВ - Бургас
на електронната поща к.к. „Слънчев бряг“, близо до
хотел „Хевън“.

Костенурката
е
от
вида
шипоопашата костенурка /Testudo
hermanni/.
Екземплярът
няма
никакви
видими
наранявания,
движи се свободно, жизнен е,
поради което на основание чл. 39,
ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното
разнообразие
е
пусната в подходящ район - ПР
„Атанасовско езеро”
При извършената проверка е
открита рибарска мрежа заложена в
района на 7ма помпена станция до
Атанасовско езеро. Нарушителят
не
е
открит.
Мрежата
е
конфискувана.
Екземплярът е от вида морска
свиня (Phocоena phocоena) с
дължина на тялото 80 см. Трупът е
в напреднала фаза на разлагане.
Видът е защитен и е включен в
Приложение №3 на Закона за
биологичното разнообразие. На
основание чл. 39 ал. 2 т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие трупът се оставя на
мястото, където е намерен.
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5.

13.05.2013

6.

14.05.2013

Сигналът е получен Обгазяване
в
района
на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Краснодар. След 24 часа
мирише
на
газ
и
нефтопродукти.
Сигналът е получен Водата на река Мочурица, в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
района на село Деветинци,
община Карнобат е постоянно
бяла.

Предстои съвместна проверка с
община Бургас при подходящи
метереологични условия.
На 14.05.2013 г. е извършена
съвместна проверка с експерти
Регионална лаборатория Бургас и
Басейнова дирекция за управление
на водите за източнобеломорски
район. На юг от моста в близост до
село Деветинци огледа е извършен
само от него, поради невъзможен
достъп до терена. На север, срещу
течението на реката, са обходени
около
два
километра
по
протежението й. Констатирано е,
че водата е замътена и на места по
дъното й, в близост до брега, има
бели на цвят отлагания с
неизвестен произход. Извършен е
оглед и на реката в района на моста
в близост до село Деветак.
Констатирано е, че там водата в
реката е с по-наситен белезникав
цвят и по-замътена. Извършени са
също огледи на обекти в района –
пункт за производство на алкохол,
с. Деветак, ВИН.С.Индустрийс
ООД,
с.
Церковски,
СИС
Индустрийс ООД, с. Венец и
канализационен колектор на изход
от канализационна система на гр.
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Карнобат. При извършените огледи
не
са
констатирани
нерегламентирани зауствания на
отпадъчни води, нито изхвърляне
на замърсители в реката. В
районите на местата на заустване
не са констатирани бели на цвят
отлагания. При проверката са
отбрани четири еднократни водни
проби – от р. Мочурица, в района
на с. Деветак, от р. Мочурица, в
района на с. Деветинци, на изход
от
локално
пречиствателно
съоръжение за отпадъчни води на
„ВИН.С.Индустрийс“ ООД, с.
Церковски и от канализационен
колектор
на
изход
от
канализационна система на гр.
Карнобат.
7.

14.05.2013

8.

14.05.2013

Сигналът е получен Разлив на лимонена киселина РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
на територията на „Промет
Стийл" АД (на наетите площи
от фирма „Алтест“). Има
изсъхнали дървета.
Сигналът е получен Замърсяване с отпадъци на Община
на електронната поща брега, срещу мидена ферма Приморско
северно от гр. Приморско

Извършена
е
проверка
на
14.05.2013 г. Сигналът не отговаря
на истината.
На 14.05.2013 г. е извършена
проверка на място. Констатирано е,
че на брега и на сушата до
мидената ферма има струпани
около 1000 бр. плаващи буя с
бетонови котви, които ще бъдат
използвани при изграждането й. Не
е констатирано наличие на битови
и строителни отпадъци.
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9.

15.05.2013

10. 15.05.2013

Сигналът е получен Фирма изхвърля строителни Община Бургас
на Зеления телефон
отпадъци зад безмитна зона.

Сигналът е получен Извършване
на
ремонтни РИОСВ - Бургас
на електронната поща дейности на Поморийско езеро,
пред Музея на солта, свързани с
разкопаване, заливане на бетон,
пръст, постилане с чимове,
засаждане на дървета и ремонт
на съоръжения и сгради, което
не е съобразено с периода на
гнездене на видовете, обект на
опазване
в
защитената
местност.

Сигналоподателят е уведомен, че
по отношение на необходимостта
от договор за сметосъбиране
управлението
на битовите и
строителните
отпадъци
на
територията на община Приморско
е в компетенциите на кмета на
общината, съгласно чл. 19, ал. 1, 2
и 3 от Закон за управление на
отпадъците.
С писмо изх.№ 3519/17.05.2013г. е
изискана информация от Община
Бургас за предприетите мерки.
При проверка е установено, че в
участъка пред и зад Музея на солта
в гр. Поморие се извършват
дейности по проект “Поморие –
туристическа атракция – град на
солта, древна история и традиции –
Музей на солта”, финансиран в
рамките
на
BG161РО001/3.1.03/2010 “Подкрепа за развитието
на
природни,
културни
и
исторически
атракции”
по
Оперативна програма “Регионално
развитие” с бенефициент Община
Поморие. Срокът за приключване
на проекта е 23.08.2013 г.
Дейностите
включват
реконструкция на сградата и
прилежащата
територия,
като
предвиждат
извършване
в
непосредствена близост до брега на
езерото паркоустройство на района
на музея, изграждане на обиколна
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11. 18.05.2013

Сигналът е получен Забелязана малка сова под РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
дърво в гориста територия
преди ж.к. „Меден Рудник“.

алея с изгледни площадки, ремонт
на
беседката
в
солниците,
изграждане на детски площадки,
ремонт и удължаване на канала
езеро-солници,
както
и
др.
дейности, отдалечени от езерото.
Всички дейности се извършват в
рамките на имот с идентификатор
57491.501.403
по
КК
на
гр. Поморие, попадащ в границите
на
регулацията.
Трасето
на
предвидените дейности не засяга
защитена територия или защитена
зона от общоевропейската мрежа
Натура 2000. За проекта е издадено
становище изх.№1043/14.03.2011 г.
на РИОСВ-Бургас, че не подлежи
на процедури по Закона за
опазване на околната среда и
Закона
за
биологичното
разнообразие.
В момента на проверката всички
дейности в близост до езерото са на
етап почистване и довършителни
манипулации.
Във връзка с горните констатации
РИОСВ - Бургас не е намерила за
целесъобразно
спиране
на
извършваните
дейности
до
приключване на размножителния
период на водолюбивите птици.
В разговор със сигналоподателя е
установено, че забелязаната малка
сова е в добро състояние. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
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12. 20.05.2013

Сигналът е получен В
землището
на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
с.Константиново,
Община
Камено има незаконна ферма за
отглеждане на крави и телета.
Отпадъчните води от фермата
се изтичат в канала на
Мандренското
езеро.
Има
измряла риба.

разнообразие птицата се оставя на
място.
Извършена е незабавна съвместна
проверка с представители на
Басейнова дирекция за управление
на водите в Черноморски район и
Регионална лаборатория Бургас.
Извършен
е
оглед
на
р. Русокастренска и отводнителен
канал, вливащи се в езеро Мандра
и животновъден обект на частно
лице.
Водата
в
реката
и
отводнителния канал е видимо
чиста и не е установена умряла
риба в тях. В момента на
проверката в животновъдния обект
няма крави и телета, има само две
прасета. По данни на кметския
наместник на с. Константиново в
обекта се отглеждат около 30 бр.
крави на свободна паша. При оглед
на животновъдния обект и около
него не е установено изтичане на
отпадъчни води.
Предвид направените констатации
– липса на умряла риба и
неконстатирано
заустване
на
отпадъчни води не са взети проби
за анализ. При набиране на
посочения телефон за уведомяване
на
сигналоподавателя
за
присъствие
на
проверката
оператора съобщава „грешен или
непълен номер”.
С
лицето
посочено
за
сигналоподател е осъществена
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13. 21.05.2013

Сигналът е получен
на електронната поща

14. 22.05.2013

Сигналът е получен
на Зеления телефон

15. 23.05.2013

Сигналът е получен
на Зеления телефон

16. 23.05.2013

Сигналът е получен
на Зеления телефон

връзка на друг телефонен номер
(предоставен
от
кметския
наместник), лицето отрича да е
подавал сигнал.
На локалния път от къмпинг РИОСВ – Бургас, Изпратено е писмо до Община
„Градина" към Созопол на 2-3 Община Созопол
Созопол за предприемане на
места купове с чували пълни
действия по почистването на
със събран боклук са останали
струпаните чували с отпадъци във
неприбрани от кампанията „Да
връзка с чл.19 от Закона за
изчистим България".
управление на отпадъците.
Умрял делфин в гр.Поморие, до РИОСВ - Бургас
При проверката е установено, че
къмпинг „Европа“
трупът е на екземпляр от вида
морска свиня (Phocoena phocoena)
с дължина на тялото 130 см, в
напреднала фаза на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие трупът е оставен на
място.
Изхвърлен умрял делфин на кея РИОСВ - Бургас
При проверката е установено, че
в кв. „Сарафово“
трупът е на екземпляр от вида
морска свиня (Phocoena phocoena)
с дължина на тялото 140 см, в
много напреднал стадий на
разлагане. На основание чл. 39, ал.
2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът е оставен на
място.
Труп на делфин на плажа на РИОСВ - Бургас
При проверката е установено, че
„Каваците“
трупът е на екземпляр от вида
морска свиня (Phocoena phocoena)
с дължина на тялото 1 м, в
напреднал стадий на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие трупът е оставен на
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17. 27.05.2013

Сигналът е получен Намерени 2 трупа на делфини РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
до пристанището на лодките в
кв. „Сарафово“

18. 27.05.2013

Сигналът е получен В местност „Каваци” до РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
бившата
пречиствателна
станция фекалки изхвърлят
фекалии в морето.

място.
При проверката е установено, че
единият труп е на екземпляр от
вида морска свиня (Phocoena
phocoena) с дължина на тялото
1,40 м, в много напреднал стадий
на разлагане, а другият труп е на
делфин от вида афала (Tursiops
truncatus) с дължина на тялото
2,5 м. в начален стадий на
разлагане. На основание чл. 39, ал.
2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие
труповете
са
оставени на място.
Проверката е извършена на
28.05.2013 г. съвместно с община
Созопол, по стария път Созопол –
Приморско,
срещу
комплекс
„Грийн Лайф”, имот №67800.54.75
по кадастралната карта на гр.
Созопол,
местност
„Каваци”,
собственост на „Хелио – Тур – С”
АД.
При огледа се установява наличие
на събирателна шахта, на която
има монтиран шланг. В момента на
проверката на посоченото място
пристигна фекалната машина и по
данни на водача й, работник към
фирма „Екопрогрес” – Хасково
(общинско
предприятие),
се
извозва вода от почистващия се
басейн
на
почивна станция
„Смокини” към община Хасково.
За къмпинг „Каваци“, собственост
на „Хелио – Тур – С” АД е
11

19. 27.05.2013

Сигналът е получен Намерен труп на делфин в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
гр. Несебър, пред хотел „Рич“.

20. 27.05.2013

Сигналът е получен Повече от месец нощно време РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
на ул. „Ивайло“, ул. „Ив.Вазов“
и ул. „Фердинандова“ има

изградена пречиствателна станция,
намираща се в непосредствена
близост до събирателната шахта,
но за обекта няма разрешително за
заустване на отпадъчни води във
воден обект. На управителя на
почивна станция „Смокини” към
община Хасково е обяснено, че
нямат право да изливат отпадъчни
води в тази шахта, дори и при
сключен договор, тъй като „Хелио
– Тур – С” АД няма издадено
разрешително за заустване на
отпадъчни води, изискващо се по
Закона
за
водите.
Шлангът
монтиран на събирателната шахта е
премахнат. Фекалната машина е
върната в почивната станция до
уточняване и сключване на договор
с друга пречиствателна станция.
Дадено
е
предписание
на
управителя на почивна станция
„Смокини” да не се допуска
нерегламентирано изливане на
отпадъчни води.
При проверката е установено, че
трупът е на екземпляр от вида
муткур (Phocoena phocoena) с
дължина на тялото 1,2 м. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие трупът е оставен на
място.
Предстои съвместна проверка с
община Бургас при подходящи
12

21. 28.05.2013

обгазяване с лютив и задушлив
газ.
Сигналът е получен В кв. „Банево“ в строителен РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
обект има лястовиче гнездо с 5
яйца.

22. 29.05.2013

Сигналът е получен В гр. Несебър, пред хотел
на Зеления телефон
„Рич“ е изхвърлен труп на
делфин.

23. 29.05.2013

Сигналът е получен В
гр.
Черноморец,
на Зеления телефон
с.о. „Червенка“ вече 3-ти сезон
по ул. „Изгрев“ се изтичат
фекални води.

метереологични условия.

В кв. „Банево“ в частен имот се
извършва
строителство
на
двуетажна сграда. Сградата е с
монтирана
дограма,
но
без
остъкляване, поради което в дните
без строителни работи в една от
стаите на първия етаж двойка
градски лястовици са построили
гнездо и са снесли 5 яйца.
Градската лястовица е защитен вид
по чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие.
Дадено
е
предписание
на
собственика на имота да се остави
свободен достъп до гнездото, без
да се остъклява стаята в рамките на
един месец, за да се даде шанс на
птиците да отгледат поколение.
РИОСВ - Бургас
Сигналоподателят е уведомен по
телефона, че на 27.05.2013 г. по
същия
случай
е
извършена
проверка от експерти от РИОСВ –
Бургас.
РИОСВ – Бургас, На 29.05.2013г. до 13 ч. е
Община Созопол
извършена съвместна проверка на
място с представители на община
Созопол по повод постъпила в
РИОСВ
–
Бургас
устна
информация за изтичане на води на
ул. „Изгрев” с.о. „Червенка”.
Констатирано е, че по ул.”Изгрев”
след оградата на имот, находящ се
на №15, има изтичане на вода с
неустановен характер, тъй като в
13

24. 30.05.2013

момента на проверката тя няма
характерен мирис на битовофекална. Водата се стича и по
ул. „Люляк” до водосборна тръба,
която ги отвежда към брега на
Черно море.
Непосредствено на границата на
имота на ул. „Изгрев” №15 е
ситуирана септична яма, която в
момента
на
проверката
е
препълнена, не се установява
преливане от нея, но има
необходимост
от
изчерпване.
Дадено
е
предписание
на
собственика
на
имота
на
ул.
„Изгрев”
№15
да
се
предприемат незабавни действия за
изчерпване
на
водите
от
септичната яма и да не се допуска
препълването й.
На следващия ден (30.05.2013г.)
следобед е извършен отново оглед
на място. Не е установено друго
освен описаното на 29.05.2013 г.
изтичане на води.
Собственикът
на
имота
на
ул.”Изгрев” №15 представи в
РИОСВ – Бургас фактура от
30.05.2013г. за изчерпване на
отпадъчни води.
Сигналът е получен Нарушение по опазване и РИОСВ – Бургас, На 30.05.2013 г. е извършена
на електронната поща съхранение на дюните в МРРБ, Областна проверка съвместно с Община
гр. Приморско. Тежки машини, Управа - Бургас, Приморско.
джипове и каравани се движат Община
Установено е, че пясъчните дюни
по дюните и нарушават тяхната Приморско
са включени в концесионната
цялост. Струпани са метални
територия на Морски
плаж
14

конструкции
и
други
съоръжения в центъра на
дюните. Множество боклуци и
строителни
материали
са
разпръснати из цялата им
територия .

“Приморско - Север”, стопанисван
от “Булприм груп” ООД. В близост
до плажната ивица, непосредствено
до главния подход П1 през дюните
към нея, определен по схемата на
преместваемите обекти, в южна
посока са поставени временно
конструкции на плажни чадъри,
четири вишки за спасители, две
каравани и шест водни колела,
оградени с ограда от бетонни
колове
и
мрежа.
Съгласно
одобрената схема достъпът на
моторни превозни средства до
плажната ивица за концесионната
територия се извършава само по
два подхода П1 и П2. Извън
посочените
подходи
не
са
установени други следи от МПС
през пясъчните дюни. Северно на
около 30 м от главния подход към
плажната ивица, в концесионната
територия
непосредствено
до
ул. “Перла” има струпани около 1
куб.м строителни отпадъци /дъски,
шперплат и др./. Не са открити
други замърсявания в района на
дюните.
Цялата концесионна територия
попада
в
природна
забележителност „Пясъчни дюни в
м. Перла” – защитена територия по
смисъла на Закона за защитените
територии. Извършените дейности
са в нарушение на режима,
определен в Закона за защитените
15

25. 30.05.2013

26. 30.05.2013

Сигналът е получен Замърсяване на въздуха в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
гр. Бургас до ДНА с остър
задушлив газ (само нощно
време).
Сигналът е получен Ранен щъркел в с. Каменар.
РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон

територии
и
заповедта
за
обявяването й.
Във връзка с горните констатации е
изпратена покана на концесионера
за съставяне на АУАН. Дадено е
предписание в срок до 03.06.2013 г.
да бъдат освободени пясъчните
дюни от поставените плажни
съоръжения, да се демонтира
оградата и да се почистят
строителните отпадъци, намиращи
се в близост до ул. „Перла”.
За изпълнението на предписанието
е
извършена
проверка
на
04.06.2013 г. при която се
установява, че всички временно
поставени в пясъчните дюни
плажни съоръжения, каравани и
ограда от бетонни колове и мрежа
са премахнати, почистени са
отпадъците.
Предстои съвместна проверка с
община Бургас при подходящи
метереологични условия.
При извършената проверка на
същата дата не е открит ранен
щъркел в посочения район.
Уведомена е сигналоподателката.
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