ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2012 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е получен Ранен орел в района
на Зеления телефон
„Мандренското езеро”

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
на РИОСВ - Бургас

1.

02.03.2012

2.

09.03.12

Сигналът е получен В к-с „М.Рудник“ на сметището РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
за строителни отпадъци всяка
сутрин се горят гуми и се
замърсява околната среда.

3.

09.03.12

Сигналът е получен В с. Люляково в пункта за РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
разфасоване на коли се горят

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Птицата е от вида обикновен
мишелов (Buteo buteo), защитен
вид по чл. 37 от ЗБР (включен в
Приложение 3). Екземплярът е със
счупено крило и се нуждае от
специализирана
медицинска
помощ.
Изпратен е в Спасителен център за
диви животни, гр. Стара Загора за
лечение на основание чл.39, ал. 2,
т. 2. от ЗБД.
При проверката се установява, че
има следи от горене, но в момента
няма нарушение. Обектът се
поддържа от „Радина Транс”.
По данни от фирмата гуми и
други отпадъци се палят от роми в
извънработно време. Извършена е
проверка от общинска полиция.
Дадени са предписания да се
представи копие от договора с
общината
за
разрешените
дейности и задълженията на
фирмата. Да се засили контрола в
района.
Проверката продължава, изясняват
се задълженията и отговорните
лица.
Направена е проверка на място.
На площадка за разкомплектоване
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гуми и се замърсява околната
среда.

4.

09.03.12

Сигналът е получен Умрял къдроглав пеликан в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
района на Крайморие (до
Рибарското селище) вижда се
от брега (на 3 м. навътре от
кея).

на излезли от употреба МПС се
извършва
неконтролирано
третиране на отпадъци – изгаряне
на гуми, тапицерии и др. Видимо
изгарянето се е извършвало на три
места, но в момента на проверката
гори един участък.
Има замърсяване на атмосферния
въздух с дим и неприятни
миризми.
Дадено е предписание да се
преустанови незабавно и да не се
допуска изгарянето на всякакъв
вид отпадък, получен от дейността
на площадката.
Птицата е от вида къдроглав
пеликан
(Pelecanus
crispus).
Намерена е мъртва в близост до кея
на Рибарското селище в кв.
Крайморие, гр. Бургас. Тъй като
територията е недостъпна по суша,
пеликанът се оставя на място във
водата, където е намерен мъртъв на
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие. Видът е защитен
съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното
разнообразие
и
включен в приложение №3 на
същия закон.
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5.

09.03.2012

Сигналът е получен Ранен лебед на разклона на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
магистралата за Айтос.

При извършената проверка е
огледана
територията
и
земеделските земи, разположени в
района
на
разклона
по
магистралата за гр. Айтос.
Ранената птица не е открита.

6.

11.03.2012
19.03.2012
26.03.2012

Сигналът е постъпил
по
„електронната
поща на РИОСВБургас”

След наводненията от 6 и 7 януари
2012г. и преливане на речното
корито на р. Луда Камчия се
получват значителни замърсявания
по поречието
на реката.
За
състоянието на пътищата от
общинската и републиканска пътни
мрежи и населените места РИОСВБургас извърши проверка на
25.01.2012г.
съвместно
с
представители на община Котел и
районна пътна служба гр.Котел
към Областно пътно управление
/ОПУ/ - гр.Сливен.
За констатираните замърсявания на
територията на община Котел са
дадени предписания до кмета на
общината за предприемане на
необходимите действия съгласно
правомощията му. Уведомен е и
областния управител на област
Сливен
за
констатирани
замърсявания на реките Луда
Камчия, Котлешница и Нейковска
река
и
необходимостта
от
предприемане на необходимите
действия съгласно правомощията
му.
По
Заповед
на
Областния

Реките "Котлешница" на изхода РИОСВ - Бургас
на гр. Котел (в посока
гр.Сливен) и Луда Камчия по
цялото й течените от с.Градец
до с.Ичера са силно замърсени
с
битови
и
строителни
отпадъци.
В
с.Градец
продължава
системното
изхвърляне
на
отпадъци
директно във водите на реката
от местните жители. Липсата на
санкции е позволила въпреки
действащата
сметосъбираща
система, за сметища да се
използват коритата на реките.
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управител на област Сливен са
проверени речните участъци извън
регулациите на населените места и
е изготвена
програма за
почистване на речните участъци
за осигуряване проводимостта на
реките.
На
19.03.2012г при повторна
проверка от РИОСВ-Бургас
е
констатирано е, че водният отток е
все още значителен, което не
позволява
да
се
почистват
отпадъците в речното корито. В
регулацията
на
с.Градец
е
започнало
почистването
на
прилежащите на реката терени.
Срокът
за
почистване
на
отпадъците по р.Луда Камчия в
регулацията на с. Градец изтече на
30.03.2012 г. Постъпило е искане
от кмета на община Котел за
удължаване на срока поради
продължаващо снеготопене.
От кмета на с.Малко село, община
Котел е постъпило писмо вх. №
600/29.03.2012 г. с което РИОСВБургас е уведомена, че са
почистени
нерегламентираните
замърсявания
от
битови
и
строителни отпадъци по ската на
дерето.
За
замърсяванията
на
р.Котлешница и р.Глогова в
регулацията на гр.Котел са дадени
предписания до кмета на общината
с протокол на РИОСВ Бургас №
4

7.

12.3.2012

Сигналът е постъпил Замърсяване с отпадъци около
по
„електронната пещера „Малката Ярковица“
поща на РИОСВБургас”

РИОСВ – Бургас
Община
Малко Търново

8.

15.03.2012

Сигналът е получен Намерена ранена
на Зеления телефон
птица в с.Тънково.
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15.03.2012

Сигналът е получен В с. Маринка се боядисват
на Зеления телефон
коли, изпичат се в камера и се
замърсява околната среда.
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19.03.2012

Сигналът е получен Болен лебед в нива от Ветрен в РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
посока Бургас.

граблива РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

003413 от 19.03.2012г. със срок за
изпълнение до 30.04.2012 r.
При съвместна проверка с участие
на представители на РИОСВ –
Бургас, община Малко Търново и
сигналоподавателя
е
дадено
предписание Община М. Търново
да почисти отпадъците около
пещера „Малката Ярковица“ и
пропастта Ярката, като отпадъците
се извозят на общинското депо.
Община Малко Търново писмено е
уведомила РИОСВ – Бургас, че
района
е
почистен
(вх.
№1527/04.04.2012г.).
Птицата е от вида обикновен
мишелов (Buteo buteo), защитен
по чл. 37 от ЗБР.
Мишеловът е ударен в главата,
вероятно от МПС, с наличие на
малка рана и подут крак, не може
да
лети.
Нуждае
се
от
специализирана
помощ.
На
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 е
изпратен в Спасителен център за
диви животни в гр. Ст. Загора.
Извършена е проверка.
Камерата за боядисване не работи.
Не е констатирано замърсяване.
Обектът има издадено разрешение
за строеж на стопанска сграда от
Община Бургас.
При проверката се констатира, че
птицата не е ранена, няма външни
видими
наранявания.
При
5

11

21.03.2012

Сигналът е получен От лявата страна на моста на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
плажа в Бургас намерена
белочела гъска.
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23.03.2012

Сигналът е получен В
гр.
Айтос
срещу РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
бензиностанцията на Лукойл
има сервиз със сива ограда в
който
се
разкомплектоват
автомобили, без разрешително
за това.

приближаване до нея подхвръква,
лети и не може да бъде уловена. В
околните ниви през последните
месеци се наблюдават и други
лебеди, които пасат в земеделските
земи през зимата.
При проверката се констатира, че
птицата е от вида голяма белочела
гъска (Anas albifrons), изостанала
от ятото. Наблюдавана е на
Централен плаж, гр. Бургас.
Птицата е с леко висящо дясно
крило (вероятно ранено) и трудно
лети. При опит да бъде уловена
подхвръкна, навлезе в морето и
отплува на 200 м. от брега. Тъй
като е жизнена не позволява да
бъде хваната и изпратена за
лечение.
Видът голяма белочела гъска
(Anas albifrons) е включена в
Приложение N4 на Закона за
биологичното разнообразие и е
под режим на опазване и
регулирано ползване.
След получаване на сигнала е
извършена проверка на място.
Установено е, че на площадката
има 4 броя излезли от употреба
моторни превозни средства със
свалени регистрационни номера.
Откритата площадка пред халето
е напълно бетонирана. Не бяха
констатирани
следи
от
замърсявания с масла.
6

13

26.03.2012

Сигналът е получен Намерен щъркел с
на Зеления телефон
крило в с Русокастро.

ранено РИОСВ - Бургас
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27.03.2012

Сигналът е получен В землището на гр. Созопол,
на Зеления телефон
местност Герена се извършва
заравняване и унищожаване на
пясъчни дюни от фирма
Евробилд.

РИОСВ - Бургас

Дадени са предписания: незабавно
да бъде преустановена дейността
по разкомплектоване на ИУМПС
до привеждане на дейността в
съответствие с член 12 от ЗУО.
Предстои съставяне на акт за
установяване на административно
нарушение.
При проверката се констатира, че
птицата е от вида бял щъркел
(Ciconia ciconia). Намерена е в
района на с. Русокастро. Щъркелът
е с леко ожулване на лявото крило.
Крилото не е счупено, не виси,
разперва
го
свободно.
На
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
Закона
за
биологичното
разнообразие
птицата
се
освобождава
в
района
на
Поддържан резерват „Атанасовско
езеро”. Видът е защитен съгласно
чл.37 от Закона за биологичното
разнообразие
и
включен
в
Приложение №3 на с същия закон.
При проверката се констатира
настъпило
нарушаване
на
естественото
състояние
на
природната забележителност в
резултат на изградена ажурна
ограда и заравняване на терен с
приблизителна площ 6 дка.
Дадено
е
предписание
на
управителя на „Бултравел” ООД
да се демонтира частта от
ажурната ограда, навлизаща в
7

природна
забележителност
„Пясъчни дюни” м/у къмпингите
„Златна рибка” и „Градина”.
Дадена е покана за съставяне на акт
за
установяване
на
административно нарушение по
реда на Закона за защитените
територии на „Бултравел”ООД.
При проверката се констатира, че
птицата е от вида бял щъркел
(Ciconia ciconia). Щъркелът е
изтощен, трудно лети, има видима
рана на лявото крило. На
основание чл.39, ал.2 от ЗБР е
изпратен
за
лечение
в
„Спасителен център за диви
животни” – гр. Ст. Загора.
Видът е защитен по чл.37 от ЗБР и
включен в Приложение 3 на
същия закон.
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28.03.2012

Сигналът е получен Стар изтощен щъркел, който
на Зеления телефон
не може да лети в двора на
”Металснаб”
(след„Керамичния завод” в
посока Каблешково)

РИОСВ - Бургас
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28.03.2012

Сигналът е получен Умрял лебед в „Атанасовско
на Зеления телефон
езеро” (50-60 м в ляво от
къщичката за наблюдение на
птици).

РИОСВ - Бургас

При проверката се констатира, че
птицата е от вида ням лебед
(Cygnus olor). Трупът е в доста
напреднал стадий на разлагане. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР
лебедът се оставя на място, където
е намерен мъртъв.
Видът ням лебед (Cygnus olor) е
защитен съгласно чл. 37 от ЗБР и
включен в Приложение N3 на
същия закон.
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29.03.2012

Сигналът е получен Замърсяване на въздуха на
на Зеления телефон
територията на с.Чубра, с
източник на замърсяванептицефермата„Галус

РИОСВ – Бургас;
Община
Сунгурларе

Извършена е проверка от еколога
на Община Сунгурларе. Сигналът
не отговаря на истината. На входа
на
обекта
не
е
усетена
8

Ко“ЕООД.

специфичната за дейността на
птицефермата
миризма.
При
проверката не е установен контакт
с представител на фирмата.
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30.03.2012

Сигналът е получен Миризма от наторяване на
на Зеления телефон
нивите в Ахелой.

РИОСВ - Бургас

Още същия ден е извършена
проверка по инициатива на
жалбоподателя. Констатирано е,
че нивите са торени с торов отпад
от свинекомплекс в землището на
гр.Ахелой. Нивите са заорани и в
момента на проверката не се
усеща миризма. Торенето става с
торов отпад, който се съхранява в
бетоновите
резервоари
в
свинекомплекса. Извършва се със
специализирани машини и ще
продължи още няколко дни.
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30.03.2012

Сигналът е получен Строеж на Иракли на 20м от
на Зеления телефон
плажната ивица.

РИОСВ - Бургас

В поземлен имот №27454.23.63,
местност „Кладери“, землище с.
Емона,
община
Несебър
е
започнало
строителство
на
локална пречиствателна станция
за отпадни води.
За
цитирания
строеж
има
издадено разрешително за строеж
№6/30.11.2011 г. и Решение по
оценка
въздействието
върху
околната среда № Бс -10–
6/11.08.2011 г., с което е одобрено
осъществяването
на
инвестиционно
предложение:
изграждане
на
ваканционен
комплекс в имоти 27454.23.85,
27454.23.63,
27454.23.19
в
местност „Кладери“, землище
9

Емона.
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30.03.2012

Сигналът е получен Изтощен мишелов на конна
на Зеления телефон
база Бургас.

РИОСВ - Бургас

Птицата
е
настанена
във
волиерата на ПЗЦ Пода. Видът
обикновен мишелов (Buteo buteo)
е защитен по чл. 37 от ЗБР. Няма
видими
наранявания
или
признаци на счупвания на кости,
но е силно отпаднал и изтощен.
Мишеловът се изпраща за лечение
в спасителен център в гр. Ст.
Загора на основание чл. 39, ал 2,
т. 2 ЗБР.
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