ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН" И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 Г.
ОТГОВОРНА
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
№ ДАТА
ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
СИГНАЛ
1.

26.09.2014

Зелен телефон

Замърсяване
на
пътната РИОСВ – Бургас,
канализация, която е за чисти общ. Поморие
дъждовни води от казан за
ракия
в
гр.
Каблешково
стопанисван от ЗК „ГЕА”.

Пунктът се намира в гр. Каблешково, ул. „Стара
планина” №22 (стопански двор). При проверката
на 10.10.2014 г. работят и трите казана за
изваряване на ракия. При огледа се установи, че
водата за производствените нужди се доставя от
цистерна с вместимост 35 куб. метра.
Охлаждащата вода от дейността се събира в съд
и при достигане на водата до ниво се включва
помпа, която връща обратно водата в
цистерната.
В момента на проверката на 10.10.2014 г. няма
изтичане на отпадъчни води към шахтата на
пътното платно, тъй като охлаждащата вода се
връща в цистерната, а измиване на казан в
момента няма. Районът около пункта за
ферментирали плодови материали е чист, няма
изхвърлени джибри и костилки.
За всеки един от казаните има приспособени
съоръжения по 3 бр. решетки за улавяне на
едрия отпадък и по дребния.
С писмо изх. № 6804/04.11.2014 г. на РИОСВБургас до кмета на община Поморие е изискано
в срок до 14.11.2014 г. да се установи как е
предвидено по проект да се отвеждат
производствените отпадъчни води от пункта,
съответства ли изпълнението на строежа с
проекта и при констатирани несъответствия да
се предприемат мерки по компетентност.
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2.

01.10.2014

Зелен телефон

На околовръстния път гр. РИОСВ - Бургас
Поморие,
до
сервиз
„Пападопулов” има водоем и се
усеща силна миризма на
някакъв препарат. Това е от 2-3
дни. В момента също мирише.
Силна тежка миризма на РИОСВ - Бургас
околовръстното в гр. Поморие
до склада на „Пападопулов”, до
водоема.
Жалбоподателят
твърди, че е от тръбата на
Винпрома. Миризмата се усеща
от 9 до 16 ч. В момента също
мирише.
Блъсната птица с черно-бяла РИОСВ - Бургас
окраска и червено пръстенче на
врата на 100 м. преди разклона
за Каблешково на главния път
Бургас – Варна.

Замърсяване на водни обекти и прилежащи
терени с отпадъчни води не е констатирано при
проверката на същия ден. Не е установена и
нарушена цялост на проверената част на
канализационния колектор на „Черноморско
злато” АД.

3.

01.10.2014

Зелен телефон

4.

01.10.2014

Зелен телефон

5.

02.10.2014

Зелен телефон

До Солниците е намерена РИОСВ - Бургас
защитен вид птица със счупен
крак.

Птицата е от вида бял ангъч – със счупен десен
крак, не се движи, отпаднала е. 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.
Посочената дейност не е в нарушение на
забранителния режим на защитената зона.

6.

03.10.2014

Електронна поща Локализирано
РИОСВ - Бургас
нерегламентирано разораване
на пасища в района на ЗМ
„Бургаски солници” в обхвата
на защитена зона BG0000270
“Атанасовско езеро”

Обходен е целия район, но не е открита
бедстваща птица.
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7.

03.10.2014

Електронна поща Възмущение по отношение на РИОСВ - Бургас
това, че група роми от около 1015 човека ровят в кофите за
боклук в гр. Поморие, за да
събират хартиени и найлонови
отпадъци
като
разпиляват
битови боклуци около кофите.
След като напълнят количките
ги предават в пункт находящ се
в базата на бившия Булгарплод
в гр. Поморие.

При извършената проверка на място не е
констатирано изземване на хартиени и
найлонови отпадъци от контейнерите за смесени
битови отпадъци и от съдовете за разделно
събиране на отпадъци от опаковки (РСОО)
разположени на територията на гр. Поморие. В
района на „Пиргос плод“ в гр. Поморие има
действащ пункт за приемане на отпадъци от
хартия, картон и пластмаси стопанисван от ЕТ
„Голдекс – Надежда Бахчеванова”, притежаващ
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр.
53/13.07.2014 г.), издаден от РИОСВ – Бургас. С
цитирания документ на фирмата е разрешено
третиране на пластмасови, хартиени и картонени
отпадъци, включително и опаковки с произход
от физически и юридически лица, което не
означава, че следва да бъдат от съдовете за
битови и разделно събрани отпадъци от
опаковки.
Предвид цитираното в сигнала и съгласно
изискванията на чл. 26, ал. 5 от Наредбата за
опаковките и отпадъците от опаковки, е дадено
предписание на Кмета на Община Поморие да се
засили
контрола
за
недопускане
на
посегателства и кражби на отпадъците от
съдовете за РСОО, както и от контейнерите за
смесени битови отпадъци и недопускане на
разпиляване на битови отпадъци около съдовете
за смесени битови отпадъци. За извършеното е
указано на Кмета на Община Поморие да
уведоми РИОСВ – Бургас писмено в срок до
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07.11.2014 г.
8.

06.10.2014

Зелен телефон

На пътя М. Рудник – Средец, до РИОСВ - Бургас
местността Тополите, в близост
до Мандра се изхвърлят
отпадъци и се покриват с пръст

9.

08.10.2014

Зелен телефон

В к-с „М. Рудник” е намерена РИОСВ – Бургас
птица, която не може да лети.
Предполагат, че е орел.

10.

08.10.2014

Зелен телефон

На територията на Нефтозавода РИОСВ – Бургас
е намерен керкенез с ранено
крило.

Проверка е извършена на 13.10.2014 г. в
присъствието
на
представители
на
жалбоподателката, които отказаха да подпишат
протокола.
Мястото на проверката е хвостохранилище
„Върли бряг – 3”, на което се депонират утайки
от декарбонизиране с произход „Лукойл Енергия
и Газ България” ЕООД. За тази дейност
„Строителни материали” АД имат издадено
разрешително №02-ДО-369-03 от 12.07.2012 г.
Депонирането на утайките от декарбонизиране
се извършва съгласно поставените условия в
издаденото за тази дейност Разрешително №02ДО-369-03 от 12.07.2012.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида Черен бързолет (Apus apus). Птицата е
здрава, свободно разперва крила. Помогнато и е
да отлети от подходяща височина.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното
разнообразие
птицата
е
освободена в подходящ район.
При проверката се установи, че птицата е от
вида керкенез, черношипа ветрушка (Falco
tinnunculus). На дясното крило има леко
охлузване, заздравяла стара трявма. Свободно
разперва крила, леко отпаднал, обезводнен.
Оставен е едно денонощие в сградата на РИОСВ
– Бургас, оводнен дадена му е храна.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното
разнообразие
птицата
се

4

освобождава в подходящ район.

11.

20.10.2014

Зелен телефон

Ранен таралеж пред районния РИОСВ – Бургас
център на тел. 112 в к-с
„Славейков”,
до
кметство
„Освобождение” (до бл. 49)

12.

20.10.2014

Зелен телефон

13.

22.10.2014

Зелен телефон

При извършване на ремонт на РЗИ - Бургас
апартамент на ул. „Цар Асен”
45, ет. 2, ап. десен се усеща гама
лъчение, което се изразява в
главоболие.
Сигналът
е
предаден и на дежурен община
и ГЗ.
От 2 месеца в участъка, който общ. Несебър
се намира в т. нар. промишлена
зона на гр. Несебър, зад базата
на „Топливо” АД се носи
зловонна
миризма.
Има
канализационна шахта, където
всички ОВ (от автомивки на
главното платно, рибен цех,
автосервизи) се оттичат там, но
шахтата е твърде малка, да
може да побере капацитета на

При проверката се констатира, че намереният
таралеж е малък, няма наранявания. Кракът е
изцапан с боя.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие таралежчето се
оставя на мястото, на което е намерено
(посочено от сигналоподавателката)
Видът източноевропейски таралеж (Erinaceus
concolor) е защитен и включен в приложение 3
на Закона за биологичното разнообразие.
Сигналът е препратен по компетентност до РЗИ
– Бургас с писмо №7380/21.10.2014 г.

С писмо №7465 от 24.10.2014 г. на Директора на
РИОСВ – Бургас, сигнала е препратен на кмета
на Община Несебър, за процедиране по
компетентност.

5

водната струя и всичко се
излива извън шахтата.
Обаждали да се във „В и К”
Несебър. Дружеството е взело
отношение, но не е могло да
отреагира на случая.
14.

22.10.2014

Зелен телефон

Водата,
която
измива РИОСВ – Бургас,
ракиджийните казани на „Гея” общ. Поморие
Каблешково влиза в сондата на
„Кабулайн”
ЕООД.
Ракиджийният
казан
не
разполага нито с помийна яма,
нито с канализация.

Извършена е предходна проверка по постъпил
аналогичен сигнал за същия обект. В момента на
проверката не е установено изтичане на
отпадъчни води към шахтата на пътното платно.
Изпратено писмо изх. № 6804/04.11.2014 г. на
РИОСВ-Бургас до кмета на община Поморие, с
което е изискано в срок до 14.11.2014 г. да се
установи как е предвидено по проект да се
отвеждат производствените отпадъчни води от
пункта, съответства ли изпълнението на строежа
с проекта и при констатирани несъответствия да
се предприемат мерки по компетентност.

15.

23.10.2014

Зелен телефон

В Поморие, срещу „Св. Георги” РИОСВ – Бургас
на реда на магазин „Хелиос” в
цех за пластмасова дограма има
малък сокол който не може да
лети,

16.

24.10.2014

Зелен телефон

Физ. лице от гр. Средец
РИОСВ – Бургас
изкупува хартиени и
пластмасови опаковки от фирми
с които „Ники – ТЕЛ” имат
сключени договори. Господина
не разполага с разрешително за

При разговор със сигналоподавателя са дадени
указания младата птица да се остави на мястото,
на което е намерена на основание чл.39, ал. 2, т.
4 от Закона за биологичното разнообразие.
Птицата
няма
външни
наранявания,
новоизлюпена, младо поколение.
Тече проверка.
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17.

29.10.2014

събиране и транспортиране.
Господина е с автомобил
мерцедес, бял на цвят с рег. №
№АН....АМ.
Отпадъците, които изкупува ги
продава на площадка в кв.
„Д.Езерово”.
Електронна поща Обява в olx.bg от гр. Бургас за РИОСВ – Бургас
продажба на хибриди на
щиглец, конопарче, скатия и
зеленика.

Тече проверка.
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