ПРИЕТИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

1.

03.10.2016 г.

зелен телефон

2.

03.10.2016 г.

зелен телефон

3.

4.

5.

6.

06.10.2016 г.

06.10.2016 г.

06.10.2016 г.

06.10.2016 г.

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Пеликан на пътното платно
РИОСВ Бургас
срещу магазин Кауфланд
Щъркел със счупено крило на
пътя до старото депо на РИОСВ Бургас
с.Братово

Извършена е проверка. Намереният пеликан е изпратен за
лечение в Център за диви животни ‐ Стара Загора.
Извършена е проверка. Намерената птица е от вида бял
щъркел. Видимо има травма на крака, но при опит да бъде
уловен, отлита.
Извършена е проверка на място от служители на "ВиК" ЕАД,
при която е констатирана водопроводна авария на промиш‐
лена вода. Предприети са мерки за отстраняването ѝ. Об‐
РИОСВ Бургас
щина Бургас е разпоредила на почистващата фирма да се
извърши почистване на дъждовните шахти в посочения ра‐
йон.
Извършена е проверка на място на наркокомуна "Рето‐
Надежда" в парк "Росенец" съвместно с представители на
РИОСВ Бургас
Община Бургас. При огледа не е констатирано изтичане на
Община Бур‐ отпадъчни води и замърсяване на прилежащите терени на
гас
обекта. Дадени са предписания на Управителя на сдружени‐
ето да не се допуска изтичане на води от имота и замърся‐
ване на терена.

зелен телефон

Запушен канал, от който пре‐
ливат отпадни води до стади‐
он "Черноморец"

жалба

Изтичане на отпадни води от
наркокомуна "Рето‐Надежда"
в парк "Росенец"

електронна
поща

Продажба на препарирана
птица бял ангъч ‐ защитен вид,
РИОСВ Бургас
чрез обява в сайта bazar.bg .
Птицата се намира в Бургас.

Сигналът е изпратен на ОДМВР ‐ Бургас с молба за съдейст‐
вие за установяване самоличността на лицето, публикувало
обявата.

зелен телефон

Намерена голяма птица в парк
РИОСВ Бургас
"Отманли"

Извършена е проверка. Намерената птица е от вида козодой
‐ защитен вид, включен в Приложение 3 на ЗБР. Жизнена е,
няма външни наранявания и счупвания. На основание чл.39,
ал.2, т.1 от ЗБР е освободена в подходящ район.

7.

07.10.2016 г.

зелен телефон

Изливане на фекални води в
община Малко Сигналът е препратен по компетентност на община Малко
дере в с.Граматиково, общ.
търново
Търново.
Малко Търново

8.

10.10.2016 г.

електронна

Продажба чрез обява в сайта РИОСВ Бургас

Сигналът е изпратен на ОДМВР ‐ Бургас с молба за съдейст‐

поща

9.

10.10.2016 г.

зелен телефон

10.

10.10.2016 г.

зелен телефон

11.

11.10.2016 г.

зелен телефон

12.

12.10.2016 г.

зелен телефон

13.

12.10.2016 г.

електронна
поща

14.

13.10.2016 г.

зелен телефон

15.

13.10.2016 г.

зелен телефон

olx.bg на препарирана птица
от вида поен дрозд ‐ защитен
вид
Лебед на пътното платно сре‐
щу магазин "Бриколаж" в РИОСВ Бургас
ж.к."Меден Рудник"
Ранена птица до "Мелницата"
РИОСВ Бургас
в стария град Несебър
2 бр. сигнали за силна мириз‐
ма на нефтопродукти в кв. РИОСВ Бургас
Долно Езерово
Мъртъв лебед в района на
екозона „Форос“ до ПЗЦ „По‐
РИОСВ Бургас
да“ на понтона до зоната за
отдих на община Бургас

вие за установяване самоличността на лицето, публикувало
обявата.
В последващ разговор със сигналоподателката се установи,
че лебедът е отлетял.
Извършена е проверка от ДЛС ‐ Несебър. Намерена е малка
видра, която е била мъртва. На основание чл.39, ал.2, т.4 от
ЗБР се оставя на мястото, където е намерена.
Не са регистрирани превишения на нормите за качество на
атмосферния въздух от автоматичната станция в кв. Долно
Езерово.
Извършена е проверка. Лебедът е оставен на мястото, къде‐
то е намерен на основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР.

Организиране на депо за рас‐
тителни и битови отпадъци до РИОСВ Бургас
къщите в кв. Банево

Извършена е проверка съвместно с община Бургас. Устано‐
вено е наличие на строителни отпадъци в кв. 69 от ремонт
на улици, не са установени биоотпадъци. За съседния терен
(кв.50) има процедура от община Бургас по отреждане на
площадки за растителни и строителни отпадъци. Дадено е
предписание на строителната фирма за преместване на от‐
падъците на отредения за тази дейност терен.

Намерен паднал пеликан на
велоалеята пред магазин РИОСВ Бургас
„Мосю Бриколаж“

Извършена е проверка. Обходен е района на спирката пред
магазин „Мосю Бриколаж“. Не е намерена птица.

Запалено старото сметище на
Братово. Димът се носи към РИОСВ Бургас
езеро Вая.

Извършена е незабавна проверка на Депо за неопасни отпа‐
дъци‐Братово. Установено е, че възникналия пожар е отчас‐
ти овладян. Запалването е в района на инсталацията на "Ес
ЕР Технолоджис" ЕООД. От община Бургас са предприети
мерки за овладяване на пожара, както и преустановяване
транспортирането на отпадъци. За допуснатото горене на
отпадъци на фирма "ЕС ЕР Технолоджис" ЕООД е съставен
акт за установяване на административно нарушение
№136/31.10.2016 г. за нарушение на чл.8, ал.2 и чл.29, ал.2
от ЗУО.

16.

13.10.2016 г.

зелен телефон

17.

14.10.2016 г.

зелен телефон

Намерен бедстващ гълъб с
парализирани крака. Донесен РИОСВ Бургас
в РИОСВ Бургас.
До каравана "Чайка" на цент‐
рален плаж в Св. Влас e видян РИОСВ – Бургас
лебед.

18.

14.10.2016 г.

зелен телефон

На пътя Созопол‐Бургас до ЗМ
"Пода" камион е разлял на РИОСВ Бургас
пътя нефтопродукт.

19.

15.10.2016 г.

зелен телефон

Намерена птица на тераса с
РИОСВ Бургас
големина на гълъб

20.

17.10.2016 г.

електронна
поща

Неприятни миризми от екари‐
РИОСВ Бургас
сажа в с.Чубра, обл.Бургас

зелен телефон

Намерен на тераса в ж.к. Бра‐
тя Миладинови прилеп, който
РИОСВ Бургас
не може да лети. Донесен в
РИОСВ‐Бургас

21.

19.10.2016 г.

Птицата е млад гълъб, видимо изтощена, с парализирани
крака. След няколко часа умира.
След разговор със сигналоподателя е установено, че птицата
не е бедстваща или ранена и се оставя на място.
Извършена е незабавна проверка. На място е установено, че
има разлив на превозвани утайки от нефтопродукти единст‐
вено на пътното платно Созопол‐Бургас на площ в размер от
40 кв.м. Няма замърсяване на почви и повърхностни води.
Предприети са незабавни мерки за почистване на участъка.
Мястото е локализирано и посипано с абсорбент(пясък).
На фирмата–превозвач е изпратена покана за съставяне на
Акт за установяване на административно нарушение по За‐
кона за управление на отпадъците.
След разговор със сигналоподателя е установено, че птицата
е гълъб и е мъртва.
Извършена е проверка на 18.10.2016 г. При огледа на про‐
изводствената площадка и цеха за производството на пре‐
работен животински протеин е констатирано, че деструкто‐
рът работи на 100 % натоварване и е в нормален технологи‐
чен режим. Газовете, отделяни при работата му, се отвеждат
към система улавящи и пречистващи съоръжения, които за‐
вършват с биофилтър за улавяне на неприятните миризми. В
момента на проверката биофилтъра се оросява. Видно от
представен дневник и температурни диаграми за работата
на деструктора, през месец август той е работил 8 дни, през
месец септември ‐ 9 дни, през месец октомври за периода
01.10‐18.10.2016г. също 9 дни.
В района около деструктора се усеща слабa неприятна ми‐
ризма. Не е констатирано разпространение на неприятни
миризми извън границите на производствената площадка
Прилепът е от вида ръждив вечерник, защитен вид, включен
в Приложение 3 на ЗБР. Жизнен е, няма видими наранява‐
ния. На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР се освобождава
привечер.

22.

23.

20.10.2016 г.

20.10.2016 г.

електронна
поща

Продажба чрез обява в сайта
olx.bg на трофеи ‐ черепи от
РИОСВ Бургас
европейска дива котка, защи‐
тен вид

Сигналът е изпратен на ОДМВР‐Бургас с молба за съдейст‐
вие за установяване самоличността на лицето, публикувало
обявата.

зелен телефон

Ежедневно обгазяване
кланницата в с.Чубра.

На 18.10.2016 г. е извършена проверка. Не е констатирано
разпространение на неприятни миризми извън границите
на производствената площадка.

24.

21.10.2016 г.

зелен телефон

25.

21.10.2016 г.

зелен телефон

26.

21.10.2016 г.

зелен телефон

27.

21.10.2016 г.

зелен телефон

28.

22.10.2016 г.

зелен телефон

29

23.10.2016 г.

зелен телефон

от

РИОСВ Бургас

Фекалии и мръсотии по ули‐
РИОСВ Бургас
цата от къщата на Димитър
Сигналът е препратен по компетентност на община Малко
общ. Малко
Николов
в
с.Визица,
Търново.
Търново
общ.Малко Търново
Птицата е от вида червеногуш гмуркач. Донесен е в РИОСВ
Намерена ранена птица ‐
Бургас с рана на гърдите. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР
гмуркач в близост до Операта РИОСВ Бургас
се изпраща за лечение в Център за диви животни ‐ Стара
в гр. Бургас
Загора.
Извършена е проверка в присъствието на сигналоподателя.
В района няма фекални машини. Не е констатирано изтича‐
Автомобил изсипва фекалии в
РИОСВ Бургас
не или заустване на отпадъчни води. При извършения оглед
езерото "Вая" .
по протежение на езерото не е констатирано замърсяване
на водите в него.
Извършена е проверка на място. Съставен е Акт за установя‐
Заловено лице, извършващо
ване на административно нарушение №131/21.10.2016 г. за
улов на пойни птици с мрежа РИОСВ Бургас
нарушение на чл.38, ал1, т.1 от Закона за биологичното раз‐
в к‐с Меден Рудник, гр. Бургас
нообразие.
В сградата на РИОСВ Бургас в к‐с Лазур, в района на хотел
„Космос“ е позиционирана оптичната система ДОАС за кон‐
Остра задушлива миризма в
трол качеството на въздуха. Не са регистрирани превишения
РИОСВ Бургас
района на хотел „Космос“
на нормите на качество на атмосферния въздух по контро‐
к‐с "Лазур“ гр. Бургас.
лираните показатели.
Автоматичните станции в кв. Долно Езерово и к‐с Меден
Рудник също не са отчели превишения.
Експерти на РИОСВ Бургас извършиха извънредна проверка
на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
4 бр. сигнали за остра задуш‐
във връзка с получени сигнали в късния следобед на
лива миризма в района на ЦГЧ РИОСВ Бургас
23.10.2016 г. за миризма на сероводород в централната
на гр. Бургас
част на града.

30.

24.10.2016 г.

зелен телефон

Лов на диви птици с мрежа
пред бл.464 в к‐с Меден Руд‐ РИОСВ Бургас
ник, гр. Бургас

31.

28.10.2016 г.

зелен телефон

Сигнал за отглеждане 20 кра‐
РИОСВ Бургас
ви и 5 телета в с.Трояново.

32.

28.10.2016 г.

зелен телефон

Бедстващ лебед до магазин
„Мосю Бриколаж“ в Бургас

33.

30.10.2016 г.

зелен телефон

В Поморийско езеро има 5
кайтсърфисти и 1 уиндсърфист

34.

31.10.2016 г.

електронна
поща

Притежание и продажба на
препарирана птица, защитен
вид ‐ обикновен мишелов в
сайта olx.bg

РИОСВ Бургас

Изпратен е екип на Единна противоаварийна служба
/ЕПАС/, който извършва измервания по улиците в централ‐
ната част на града и Морската градина. Не са констатирани
превишения.
Извършен е обход на площадката и проверка на инсталация
Газова сяра. Инсталацията е в оптимален технологичен ре‐
жим и няма подаване на сероводород за изгаряне на факел.
Последното се потвърждава от представените данни и гра‐
фики в операторна зала. Снети са и данните от непрекъсна‐
тите измервания, които оператора провежда в изпълнение
на КР №6‐Н2/2015 год. Спазени са емисионните норми на
всички контролирани замърсители.
Извършена е проверка на място. Констатирано е извършва‐
не на улов на диви видове пойни птици с мрежа. За извър‐
шеното деяние е съставен Акт за установяване на админист‐
ративно нарушение №132/24.10.2016 г. за нарушение на
чл.38, ал1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.
Предстои проверка.
Извършена е проверка. Намерената птица е от вида ням ле‐
бед, без видими наранявания. На основание чл.39, ал.2, т.1
от ЗБР се освобождава в подходящ район.

РИОСВ Бургас
Община Помо‐ Сигналът е предаден по компетентност на община Поморие.
рие

РИОСВ Бургас

Сигналът е изпратен на ОДМВР ‐ Бургас за съдействие за
установяване самоличността на лицето, публикувало обява‐
та.
Изпратено е писмо до администратора на сайта, публикувал
обявата, за премахване на обявата и недопускане публику‐
ването на други обяви за продажба на препарирани живот‐
ни от защитен вид.

