ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2014 Г.
№

ДАТА
27.02.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Електронна
поща

1.

12.03.2014

Зелен телефон

2.

13.03.2014

Електронна
поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Замърсяване на водите на Община Бургас и
обходен
канал
около „ВиК“
ЕАД
Атанасовско езеро.
Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е съвместна проверка с БДЧРВарна. Установени са 2 бр. от общо 8 броя
зауствания на дъждовни колектори. Достъпът
до останалите 6 бр. колектори в момента на
проверката не е възможен. РИОСВ - Бургас с
писмо изх. № 1444/11.03.2014 г. до БДЧР Варна изразява становище, че проверката трябва
да се осъществи с представители на Община
Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас, предвид това, че
канализационната система на гр. Бургас е
собственост на Община Бургас, а се
експлоатира от „ВиК“ ЕАД Бургас. Решаването
на поставения в сигнала проблем е изцяло в
компетенциите на тези институции.
Намерен ранен сокол в РИОСВ - Бургас
При проверката е установено, че намерената
с.Ахелой
птица е от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo). Птицата е в добро общо състояние, със
стари повърхностни рани на гърба.
На основание чл.39, ал. 2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се пуска на
свобода в подходящ район.
Нерегламентирано сметище на Кмет на Община Сигналът е препратен по компетентност към
животински
и
битови Котел
кмета на Община Котел.
отпадъци в гр. Котел
Извършена е проверка от община Котел с
представители
на
Регионална
здравна
инспекция - Сливен, Областна Дирекция по
безопасност
на
храните
Сливен,

„Водоснабдяване и канализация" ООД Сливен и
Община Котел. По време на проверката са
присъствали и жалбоподателят, част от
посочените в жалбата потърпевши, както и
собствениците на временните постройки.
Само четири от посочените постройки се
намират в границите на регулационния план на
гр.Котел, на около 20 метра от жилищните
сгради. Останалите попадат в Държавен горски
фонд. Постройките са направени с подръчни
материали, нетрайно свързани с терена и не
могат да се причислят като строежи, съгласно
параграф 5, т.38 от преходните и заключителни
разпоредби на Закона за устройство на
територията (ЗУТ). Стопаните не могат за
представят документи за собственост и няма как
да бъдат санкционирани или да се открие
процедура по премахването, съгласно ЗУТ.
Постройките разположени в общинския терен са
изградени в периода 1976-1986 г. Не се
извършва строителство на нови.
В тях се отглеждат малък брой животни,
предимно за собствени потребности, които през
деня са на паша извън населеното място.
Между временните постройки и къщите има
асфалтов път и дере, по което на места има
изхвърлени битови отпадъци от неизяснен
причинител. Дерето ще бъде изчистено от
Община Котел.
В Община Котел е получено писмено
становище от „Водоснабдяване и канализация"
ООД Сливен, според което водоемът „висока

3.

14.03.2014

Зелен телефон

Лебед блъснат от кола до жп РИОСВ - Бургас
прелеза в гр.Поморие.

4.

18.03.2014

Зелен телефон

5.

18.03.2014

Зелен телефон

Ранен лебед на територията на РИОСВ - Бургас
гр.Поморие (до „Винарната“ и
стационарната
камера
на
КАТ).
От кея на Поморие се виждат Община Поморие
облащи от гъст, черен дим,
идващи от циганската махала
и
отиващи
към
кв. „Сарафово“.

6.

19.03.2014

Зелен телефон

Обгазяване от „Кроношпан РИОСВ - Бургас
България“ ЕООД. Мирише на
изгоряло дърво. Бял дим се
стеле над к-с „Славейков“. В
момента на подаването на
сигнала не мирише и не пуши.

зона" се намира много по-високо от кошарите и
качествата на водата не могат да се повлияят от
намиращите се там постройки.
Предстои установяване допустимостта на
постройките, с цел окончателно разрешаване на
проблема.
Проверката е извършена от служители на
Община Поморие. Птицата е в добро състояние,
поради което е освободена в Поморийско езеро.
При извършената проверка е огледан подробно
целия район посочен от сигналоподателя. Не е
открита бедстваща птица.
На 18.03.2014 г. представител на Община
Поморие съвместно с представител на РИОСВ –
Бургас извършват проверка на място и се
установява: изгорели са тревни площи - 5-6 дка
в местностите „Хонят“ и „Палеокастро“
землище гр.Поморие в близост до Поморийско
езеро. След намесата на Районна служба
„Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението“
гр.
Поморие,
пожарът
своевременно е потушен.
На 19.03.2014 г. и на 25.03.2014г. са проверени
следните обекти: „Кроношпан България“ ЕООД,
„Топлофикация Бургас“ ЕАД и „Бургасцвет
Танев“ АД. „Кроношпан България“ ЕООД
работи
с
понижен
капацитет
поради
производствените си необходимости. При
проверката на "Топлофикация Бургас" ЕАД е
установено, че от месец февруари 2014 г. е
започнала пускова дейност на водогреен котел

7.

21.03.2014

Зелен телефон

Бекас със счупено
намерен в Св. Влас.

крило РИОСВ - Бургас

8.

21.03.2014

Зелен телефон

9.

31.03.2014

Зелен телефон

Задимен е районът срещу РИОСВ - Бургас
КАТ. Мирише на изгоряло
дърво. Често се случва. В
момента на подаването на
сигнала дими слабо.
Пред Балнеохотел Поморие в РИОСВ - Бургас
гр.Поморие на плажната ивица
има изхвърлен умрял делфин.

за производство на топлинна енергия от
биомаса във вид на дървен чипс с цел
установяване режима му на работа. Периодично
е възможно да бъдат създадени условия за
обгазяване на района при недобро водене на
процеса, наличие на дефекти в инсталацията
и/или неблагоприятни метеорологични условия.
При проверката се установява, че птицата е от
вида горски бекас (Scolopax rusticola). Видът е
обект на лов. Птицата е освободена в подходящ
район.
Извършена е проверка на 21.03.2014 г. в района
около „Кроношпан България“ ЕООД, „СМК –
Бургас“ и „Топлофикация Бургас“. В момента
на проверката няма задимяване на атмосферата.
При проверката се установява, че трупът е на
делфин от вида муткур, с дължина на тялото
0,9м в много напреднала фаза на разлагане. С
трупът се процедира съгласно Разрешително №
562/21.03.2014г., издадено от МОСВ на Община
Поморие.

