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

ДАТА

1.

10.03.2011 г.

2.

14.03.2011 г.

3.

15.03.2011 г.

4.

15.03.2011 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил Силна задушлива миризма на
по „Зелен телефон”
пропан-бутан
в
к-с
„Славейков” и на ул.”Хан
Аспарух”.

ОТГОВОРНА
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас и Извършена е проверка веднага
ГЗ-Бургас
след подаването на сигнала. В
момента на проверката никъде не
са усетени миризми на пропанбутан. След проведен разговор с
Гражданска защита се оказва, че
техни екипи на място са
извършвали пробонабиране и не
са
установили
наличие
на
наднормени концентрации на
замърсяващи вещества. Данните
от OPSIS Бургас също не сочат
превишения
на
някой
от
нормираните вещества.
Сигналът е постъпил В събота, неделя и понеделник РИОСВ-Бургас
Проведен е разговор по телефона.
по „Зелен телефон”
(12, 13, 14.3.11) между 5 и 6ч.
Няма
отчетени
превишения.
силна миризма в к-с”Лазур” до
Възможно е да има пренос от
газстанцията.
площадката на „Лукойл”- в тези
дни е било безветрие.
Сигналът е постъпил Миризма на мазут в к-с РИОСВ-Бургас
Не
е
извършена
проверка.
по „Зелен телефон”
„Изгрев” след 21часа.
Сигналът е подаден на другия ден.
Възможен е пренос на миризми от
площадката на „Лукойл”.
Сигналът е постъпил Разлив на мазут в ез. „Вая”.
РИОСВ-Бургас
На
15.03.2011
е
извършена
по „Зелен телефон”
проверка на място. Констатиран е
разлив на нефтопродукти, в
резултат на което е замърсена
водна
площ
с
размери
приблизително 300м2 (60м дължина
и 5 м ширина). Взета е водна проба

5.

15.03.2011 г.

Сигналът е постъпил Попаднал жив делфин в част от РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
морската акватория в района на
хладилна база Пристанище
Запад, който не може сам да
премине от там в морето.

6.

16.03.2011 г.

Сигналът е постъпил Задушлива миризма в кв. РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
„Д.Езерово” от 20.00-8часа.

7.

24.03.2011 г.

Сигналът е постъпил
по
„електронната
поща на РИОСВБургас”

Изхвърляне на отпадъци от РИОСВ-Бургас
птицефермата
на
фирма
„АВЕС”, намираща се до кв.
„Крайморие”

от района на разлива, която ще
бъде анализирана за съдържание на
нефтопродукти. На следващия ден
е
започнато
почистване
на
замърсения участък от служители
на Областно Управление ”Пожарна
безопасност и
защита на
населението”- гр.Бургас и Община
Бургас. Към момента на проверката
няма изтичане на замърсени води,
поради което не е установен
източника на замърсяване.
След направен оглед и проверка
на посоченото място съвместно с
представители на Гражданска
защита-Бургас се установява, че
делфинът е успял да премине
самостоятелно в открито море и
вече е напуснал района на
пристанището. Делфинът е от
вида морска свиня (муткурPhocoena phocoena)- защитен вид,
включен в Приложение III на
Закона
за
биологичното
разнообразие, в Червената книга
на България и в Червения списък
на световно застрашените видове
на IUCN като уязвим.
Няма констатирани превишения в
АИС. Възможен е пренос от
площадката
на
„Лукойл”неблагоприятни метео условия.
На 01.04.2011г. е извършена
проверка на място. Дадено е
предписание до 11.04.2011г. да се
представят
в
РИОСВ-Бургас
обяснения по обстоятелствата,

8.

30.03.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерен малък корморан в РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
района на летище Бургас.

описани в сигнала и сключените
актуални договори с кооперациите,
на чиито земи се извършва
наторяването.
На 30.03.2011г при посещение на
място от експерт на РИОСВ-Бургас
се установява, че доброволец от
БДЗП е взел птицата. По
информация
на
регионалния
координатор на БДЗП тя е от вида
малък
гмурец
(Tachybaptus
ruficollis). Преценено е, че птицата
е в добро състояние и е пусната в
природата на подходящо място.

