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

ДАТА

СИГНАЛ

01.10.2013

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
„Зелен телефон”

1

2

03.10.2013

„Зелен телефон”
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04.10.2013

„Зелен телефон”

На старата жп. гара „Владимир РИОСВ - Бургас
Павлов”
служители
се
отопляват с дървени траверси.
Излиза гъст, черен пушек с
вредни вещества, едно от тях
креозот.
В
Св.
Влас,
в
хотел РИОСВ - Бургас
„ПримаСол Синева бийч” има
костенурки
и
зайци
в
ограждение.
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07.10.2013

„Зелен телефон”

В ПЗЦ „Пода” е занесен РИОСВ - Бургас
пеликан, с рана на крилото.
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09.10.2013

„Зелен телефон”

Обгазяване

В Созопол /стария
изхвърлен труп на
делфин.

от

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
град/- РИОСВ - Бургас
голям

ателие

за РИОСВ - Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Проверката е извършена на 01.10.2013г.
Изхвърленият от морето труп на делфин е пред
южна крепостна стена в гр. Созопол.
Екземплярът е от вида обикновен делфин (Delphinus delphis) с размери 1,8 м. Видът е защитен,
включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното
разнообразието
(ЗБР).
На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР екземплярът
се оставя на мястото, където е намерен.
Извършена е проверка на 03.10.2013г. На място
е огледан района около жп гара „Владимир
Павлов”, стопанисван от ДП „НКЖИ". Не са
констатирани
гъсти
черни
пушеци.
Служителите от службата по движение се
отопляват само на електричество.
При проверката е установено, че в
ограждението
няма
никакви
животни.
Управителят е уведомен, че при намиране на
защитен вид в имота трябва да съобщи в
РИОСВ в тридневен срок.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида Розов пеликан (Pelicanus onocrotalus). Има
лека охлузна рана на крилото, която вече е
зараснала. На основание чл. 39 ал. 2, т. 1 от ЗБР
птицата се пуска на свобода в подходящ район.
При извършената проверка на 09.10.2013г. е

химическо
чистене
бул.„Демокрация”.

на

констатирано, че ателието за химическо чистене
е разположено на партерния етаж на жилищен
блок. В помещението са разположени:
машината за химическо чистене, пералня,
сушилня и гладачна машина.
Машината за химическо чистене е със затворен
цикъл, използва се перхлоретилен за почистване
на дрехите. Височината на изпускащото
устройство на вентилационната система в
помещението не съответства на изискванията
на чл. 28 б ал.6 от Наредба №7 от 2003 г. за
норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в околната
среда, главно в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени
инсталации (обн., ДВ, бр.96 от 2003 г., изм.,
бр.24 от 12.03.2013г.), а отстои на около два
метра след партерния етаж.
Сушилнята към пералнята в момента на
проверката не работи. Вентилационната система
към сушилнята и пералнята минава през мазето.
Изпускащото устройство на тази система е на
нивото на
тротоара и не съответства на
изискванията на чл.4 ал.3 от Наредба №1 от
27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на
вредни вещества (замърсители), изпускани в
атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр.
64 от 5.08.2005 г.)
При извършения обход около блока не са
констатирани
неприятни
миризми
на
перхлоретилен,
перилни
препарати
или
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15.10.2013

„Зелен телефон”

Четвърти ден дим и пушек от РИОСВ - Бургас
палене
на
стърнища
и
изсъхнали треви в с. Грозден,
общ. Сунгурларе, местност
„Даабалар”.

омекотители.
За привеждане на обекта към изискванията на
екологичното законодателство са дадени
следните предписания:
1. В срок до 31.12.2013 г. вентилационата
система на ателието за химическо чистене да се
приведе в съответствие с изискванията на
чл.28б ал.4 и ал.5 от Наредба №7 от 2003 г. за
норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в околната
среда, главно в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени
инсталации (обн., ДВ, бр.96 от 2003 г., изм.,
бр.24 от 12.03.2013 г.)
- Изпускащото устройство на венталацията
трябва да надвишава с 3 метра сградите,
намиращи се в радиус 15 метра, или да е
снабдено с подходящ филтър, който се
регенерира на интервали, посочени от
производителя.
2. В срок до 31.12.2013 г. изпускащото
устройство на вентилацията към сушилнята и
пералнята, трябва да се изведе на покрива или
ако има възможност да се включи към
вентилационната система на ателието.
3. Да се уведоми РИОСВ – Бургас писмено за
предприетите действия.
Запалването на сухи треви е станало на
15.10.2013г. Проверката е извършена място в
периода от 18.00 – 19.00ч. Жалбоподателят,
отказва да се яви. Запалени са сухи треви в
местност „Даалабар”, землище с. Грозден, в
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21.10.2013

„Зелен телефон”

Блъснат
сокол
на РИОСВ - Бургас
кръстовището до стадион
„Черноморец”
в
к-с „М.Рудник”

8

22.10.2013

„Зелен телефон”

Пеликан със счупено крило в РИОСВ - Бургас
района между кв. „Г. Езерово”
и кв. „Д.Езерово”

близост до старите лозя. В момента на
проверката теренът е покрит със сажди, горят
отделни участъци от малък баир. Тлеят от
огъня, единични малки дървета. Не е
установено запалване на стърнища в нивата,
която се намира до регулацията на селото и е
изорана. Не е установен и конкретен нарушител.
Уведомена е полицията за все още горящите на
места участъци.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида мишелов (Buteo buteo). Блъсната е от кола
на кръстовището до стадион „Черноморец”,
гр.Бургас. Птицата е в много тежко състояние,
едното крило е почти откъснато, главата е с
тежка травма, почти смачкана. На основание
чл.39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР), мишеловът се оставя на
мястото, където е намерен като е преместен в
страни от пътя, за да не пречи на движението.
Видът е защитен съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и е включен в
Приложение №3 на същия закон.
При проверката е установено, че птицата е от
вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus),
млада с травма, вероятно счупено дясно крило.
Нуждае се от специализирана медицинска
помощ, поради което на основание чл. 39, ал. 2,
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие се
изпраща за лечение в „Спасителен център за
диви животни” гр. Стара Загора.
Видът розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) е
защитен съгласно чл. 37 от ЗБР и е включен в
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24.10.2013

„Зелен телефон”

Изхвърлен
делфин
на РИОСВ - Бургас
плажната ивица на южния
плаж в Несебър (под хотел
„Феста
Панорама”
до
асфалтираната отбивка.

10 25.10.2013

„Зелен телефон”

В
района
на
Рибно РИОСВ - Бургас
пристанище до сградата на
„Славянка” и „Тойота” на
24.10.13 сутринта всички коли
са посипани с бял прах, който
не се отмива дори и с
препарати.

11 29.10.2013

„Зелен телефон”

На плажа в Св. Влас, под РИОСВ - Бургас
комплекс
„Бадемите”
e
намерен труп на делфин.

приложение №3 на същия закон.
При проверката е констатирано, че делфинът е
от вида афала (Tursiops truncatus). Трупът е
дълъг 1,5 м. без опашния плавник. Липсват
десен гръден и гръбен плавник. Делфинът е в
начална фаза на разлагане. Видимо тегло – над
50 кг. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона
за биологичното разнообразие трупът се оставя
на мястото, на което е намерен.
Видът е защитен съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и е включен в
приложение №3 на същия закон.
При проверката е установено, че в периода
23.10-24.10.2013г. върху колите, оставени за
ремонт в двора на „Спекта Ауто” ООД, има
посипан прах, който трудно се отмива. В района
няма други коли посипани с подобен прах.
Взета е проба за анализ на прах, за изследване
от Регионална лаборатория към ИАОС. На
05.11.2013г. е извършен последващ контрол,
при което се констатира, че от 23.10.2013г. няма
подобен инцидент.
При проверката се установява, че трупът е на
екземпляр от вида обикновен делфин (Delphinus
delphis), с дължина на тялото 1,6 м. Тялото е в
много напреднала фаза на разлагане. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие трупът се оставя на
място.

