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

ДАТА

1.

08.10.2011 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил
по електронната поща
на РИОСВ-Бургас

СИГНАЛ
През последните 2-3 години
все
по-осезаема
миризма,
която се носи от несебърското
сметище (особено през летните
месеци). Сметта се изсипва
директно от „платото” на
сметището в дерето без да има
никакво ограждане.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При извършената проверка на
18.10.2011г.
във връзка с
постъпилия
сигнал
не
са
констатирани нарушения и не е
установено наличие на неприятни
миризми в и около обекта.
- депото е в експлоатация от 1980г.
Община Несебър е отдала терена
(включващ и депото) за период от
1994г. до 2014г. на фирма “Голден
бъг” ЕООД гр.Велико Търново.
Депото е частично оградено. За
изграждане на ограда от всички
страни на депото е необходимо
даване на строителна линия в
съответствие
с
настъпили
изменения на имотната регулация
след обезщетяване на наследници
със земеделска земя в съседство с
депото.
- през м. август е извършено
измерване на заетата от депото
площ
и
е
установено,
че
отпадъчното тяло е навлязло в
съседни
частни
терени.
За
премахване на отпадъците от
частните терени и изграждане на
ограда е дадено предписание до
община
Несебър
с
писмо
изх.№4222 от 22.08.2011г. и до

оператора на депото, писмо изх.№
4688 от 22.08.2011г. със срок за
изпълнение 31.10.2011г. Поради
близостта на с.Равда /на около 2
км./ и потенциалната опасност от
разпространение на неприятни
миризми е предписано да се вземат
мерки
за
ограничаване
на
неблагоприятните
въздействияработите по преместване на
отпадъците да се извършват при
подходящи условия /с.Равда да не е
в
подветраната
страна/
и
предепонираните отпадъци да се
запръстяват незабавно.
- съгласно Националната програма
за управление на дейностите по
отпадъци се предвижда отпадъците
на община Несебър да се
обезвреждат на регионално депо
Братово. Дотогава отпадъците от
общината ще се обезвреждат на
сега
действащото
депо
в
землището на с.Равда, поради
липса на друга алтернатива. Найблизко
действащото
депо
отговарящо
на
нормативните
изисквания, към което могат да се
пренасочат отпадъците от община
Несебър се намира в землището на
с.Равадиново, община Созопол.
Очаква се първата клетка от
регионалното депо Братово да се
въведе в експлоатация през 2013г.
Проектът включва изграждане и на
претоварна станция в землището на
с.Равда,
която
да
обслужва

2.

19.10.2011 г.

Сигналът е постъпил Паднал бедстващ пеликан в кпо „Зелен телефон”
с”Зорница”

РИОСВ-Бургас

общините Несебър и Поморие. При
въвеждане в експлоатация на
регионалното депо и претоварната
станция сега съществуващото депо
ще преустанови експлоатация и
теренът ще се рекултивира.
- РИОСВ Бургас извършва редовен
контрол по състоянието на депото–
до момента за 2011г. обектът е
проверяван 5 пъти. На обекта има
необходимата техника и персонал,
извършва се уплътняване на
отпадъците и запръстяване.
- през м. сетпември на депото
имаше
запалване на отпадъци,
като причините не са изяснени.
Независимо от това на оператора
на депото е съставен акт за
допуснатата аварийна ситуация. На
оператора на депото през 2011г. е
съставен и друг акт - за навлизане в
съседните частни терени.
При проверката е установено, че
птицата е от вида „розов пеликан”
(Pelecanus onocrotalus). Пеликанът
е млад, силно изтощен, с видимо
нараняване на крака и гръдната
област, вероятно от сблъсък със
сграда.
Нуждае
се
от
специализирана
медицинска
помощ в ЦРРРВ Стара Загора.
Преди
транспортирането
до
спасителния
център,
птицата
умира. Видът „розов пеликан” е
защитен съгласно Закона за
биологичното разнообразие
и
включен в Приложение 3 на

3.

19.10.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерен ранен пеликан в
по „Зелен телефон”
района на кариера „Г.Езерово”
в кв. „Г.Езерово”

РИОСВ-Бургас

4.

27.10.2011 г.

Сигналът е постъпил Улов на защитени видове
по „Зелен телефон”
пойни птици в района на
„Гробищен парк” гр.Бургас

РИОСВ-Бургас

5.

27.10.2011 г.

Сигналът е постъпил
по
„електронната
поща на РИОСВБургас”

РИОСВ-Бургас

С.Чубра мирише на мърша от
кланицата. Товарят се камиони
с
развалени
продукти,
предназначени за екарисаж,
които
се
изсипват
в
покрайнините на с.Мокрен и
с.Пъдарево.

същия закон.
При проверката е установено, че
птицата е от вида „розов пеликан”
(Pelecanus onocrotalus) - възрастен
екземпляр.
Пеликанът
има
счупване на лявото крило и
счупен ляв крак. Нараняванията са
от
сблъсък в
жиците на
електропреносната мрежа. Нуждае
се от специализирана медицинска
помощ, поради което е изпратен за
лечение в ЦРРРВ Стара Загора.
Видът „розов пеликан” е защитен
съгласно Закона за биологичното
разнообразие
и включен в
Приложение 3 на същия закон.
Извършена
е
проверка.
За
нарушението е съставен акт за
установяване на административно
нарушение. Уловените 5 бр.птици
от вида „щиглец” (Carduelis
carduelis) са конфискувани и
освободени в района на „Гробищен
парк” гр.Бургас. Видът „щиглец”
(Carduelis carduelis) е защитен
съгласно Закона за биологичното
разнообразие
и включен в
Приложение 3 на същия закон.
В обекта на „Галус-Ко” ЕООД в
с.Чубра при направената проверка
на 28.10.2011 г. на място и по
документи не са констатирани
нарушения.
- производствената дейност е
спряна чрез пломбиране
в
изпълнение
на
Заповед
на
Директора на РИОСВ-Бургас № РД

-93 от 21.09.2011г.
- при извършване на пломбирането
площадката е била чиста, не е
имало производствени отпадъци.
На 28.10.2011г. се констатира, че
не е нарушена цялостта на
пломбите,
не
се
извършва
производствена дейност и не се
формират отпадъци, с изключение
на отпадъци от офисите.
- от проведени разговори с
длъжностни лица в кметството,
както и с жители на селото не се
потвърждава твърдението, че се
извозват с камиони отпадъци от
обекта.

