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01.09.2013

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Сигналът е
получен на
електронната
поща

СИГНАЛ
На 29.08.2013г. натравяне на
домашни
любимцидве
кучета, от бели, мазни топчета,
с каквито е замърсен плажа в
гр.Приморско. Животните три
дни след това повръщат, а
ветеринарят не може да
направи нищо без да знае от
какво точно са се натровили.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ- Бургас,
БДУВЧР – Варна,
РЗИ - Бургас,
Дирекция Морска
администрация

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На 30.08.2013 г. експерт на РИОСВ-Бургас,
съвместно с представител на БДУВЧР - Варна и
РЛ Бургас са извършили обход на цялото
крайбрежие от гр.Приморско до с.Синеморец,
при които се установява: изхвърлени на брега
бели образувания – различни по форма и
големина, които при допир се размекват и имат
специфична миризма на мазнина. Незначителни
количества се наблюдават във водата. Наймного са установени на плаж Лозенец –
централен. На плаж Бутамята не се наблюдават
никакви замърсявания. Водата в морето
навсякъде е с естествен цвят и на повърхността
няма видим филм /опалесценция/ от плаващи
петна.
Взети са за физикохимичен анализ и са
изследвани пет проби, от плажовете Лозенец,
Корал, Варвара, Арапя, устие на река Велека.
Взета е проба и от белите образувания.
Анализите са извършени от Регионалните
лаборатории на Изпълнителната агенция по
околна среда в Бургас и Стара Загора.
Според заключението на експертите от
Басейнова дирекция Черноморски район –
Варна, в пробите се наблюдават превишения по
показателите разтворен кислород и азот
амониев. Предвид отчетената температура на
водата, над 25°С, тези стойности са характерни
за летния сезон, което е свързано с цъфтежа на
водорасли в този период. Относително високите
1

стойности на показателя „екстрахируеми
вещества”, спрямо нормата в Наредбата за
качеството на крайбрежните морски води,
показват органично замърсяване – мазнини,
неразтворими във вода. Не е установено
съдържание на нефтопродукти в пробите от
морската вода. В съдържанието на твърдата
гранулирана проба преобладава палмитиновата
киселина - основна съставка на палмовото
масло. Тя не е разтворима във вода. Предвид
резултатите и мащаба на замърсяването,
експертите отхвърлят възможността причината
за него да е брегови точков източник. Вероятен
източник е плавателен съд и дейностите,
свързани с почистването му.
С писмо изх. № 6625/30.08.2013 г. РИОСВБургас е информирала кметовете на общините
Приморско и Царево за уведомяване и
съдействие на концесионерите/наемателите на
плажове за почистване на отпадъка от плажните
ивици. Потърсено е и съдействието на
областния управител на област Бургас за
организиране на почистването на плажни ивици
и последващото третиране на отпадъка.
На 01 септември е предоставена официална
информация до медиите за резултатите от
проведените изпитвания на морската вода и
гранулираната проба, публикувана същия ден
на страницата на РИОСВ- Бургас.
Проверка с вземане на проба от морската водазона за къпане „Северен плаж- Приморско” е
извършена от служител на Регионална здравна
инспекция /РЗИ/ гр.Бургас.
При проверката се установява, че в
прилежащите към плажовете води за къпане
видимо няма плуващи гранули. Единични
гранули са открити на пясъчната ивица. Взета е
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02.09.2013

Сигналът е
При строителни дейности на РИОСВ – Бургас,
получен на
басейна в к-с „Изгрев“ се Община Бургас
Зеления телефон отделя прах.
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02.09.2013

Сигналът е
Фирма влиза незаконно в РИОСВ - Бургас
получен на
сметището на село Братово
Зеления телефон след приключване на работния
ден и събира пластмасови
отпадъци, няма и договор за
концесия.

проба вода от пункта за мониторинг на водите
за къпане в зона за къпане „Северен плаж Приморско". Проведените анализи са съгласно
изискванията на Нредба №5 от 30 Май 2008г. за
управление качеството на водите за къпане,
като резултатите са: Активна реакция (pH
единици) - 8,0; Разтворен кислород - 100 %О2;
Цвят - без отклонение от обичайния; Амониев
йон - под 0,5 mg/dm3; Фосфати - под 0,007
mg/dm3; Ешерихия коли - 46/100 ml CFU;
Чревни ентерококи - 15/100 ml CFU.
От проведените анализи се установява, че
водите за къпане в зона за къпане „Северен
плаж-Приморско" съответстват на изискванията
на
Наредба
№5
по
изследваните
микробиологични и химични показатели.
(Протокол от изпитване на води № ЗК3214/02.09.2013г. на ЛИК при РЗИ-Бургас).
Същите не са повлияни от намереното на брега
бяло вещество и към настоящият момент не
съществува риск за здравето на хората.
Необходимо е почистване на плажните ивици от
веществото.
На 02.09.2013 г. е извършена проверка по
компетентност от инспекторите на Община
Бургас. Констатирано е запрашаване на въздуха
за кратко време. Дадено е предписание: да се
ограничи запрашаването чрез оросяване.
Извършена е проверка на 02.09.2013 г. след
16.30 ч. На депото работи инсталация за
сепариране
на
битови
отпадъци.
За
инсталацията има издадено разрешение за
ползване № СТ-05-1413/19.08.2013 г. на ДНСК.
Дадено е предписание на оператора на депото „Чистота“ЕООД представители на дружеството
да
се
явят
в
РИОСВ – Бургас за изясняване на случая.
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02.09.2013

Проверката по сигнала продължава.
Сигналът е
Щъркел със счупено крило в РИОСВ - Бургас
При проверката е установено, че птицата е от
получен на
село Бата.
вида Бял щъркел. Екземплярът е в много тежко
Зеления телефон
общо състояние, със счупено крило. При
транспорта до гр. Бургас птицата почива. Видът
Бял щъркел е защитен и е включен в
Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие.
Сигналът е
Водоемът в района на село РИОСВ - Бургас, На 29.08.2013 г. е извършена проверка във
получен на
Горно Ябълково, Община БДЧР - Варна и връзка с постъпилата жалба от жителите на с.
Зеления телефон Средец е заселен от роми, РЗИ - Бургас
Горно Ябълково.
които замърсяват водата /като
В горски територии – държавна, общинска и
се къпят, перат в него и
частна собственост се извършва дърводобив.
изхвърлят битови отпадъци/.
Наетите дървосекачи са от ромски произход.
От тая вода пие цялото село.
Обособили са лагер, заедно със семействата си
около водоема на с. Горно Ябълково. Няма
осигурени тоалетни и съдове за отпадъци, в
резултат, на което района около лагера е
замърсен.
Изпратени са писма на фирмите, извършващи
дърводобив за осигуряване събирането на
отпадъците от лагерите и извозването им до
депо Средец. Изпратено е писмо до БДЧР –
Варна и РЗИ – Бургас за проверка по
компетентност.
Сигналът е
Нерегламентирано сметище в Община – Бургас Проверката е извършена от екоинспектори на
получен на
к-с „Меден Рудник” до бл. 73.
Община – Бургас. Констатирано е разрушаване
Зеления телефон Изхвърлени
са
голямо
на незаконни гаражи с неизвестни собственици.
количество
строителни
Извършителят/причинителят на отпадъка е
отпадъци.
неизвестен. Общината е разпоредила на „Титан–
Бургас” да изнесат отпадъците.
Сигналът е
Изведени тръби на морския РИОСВ - Бургас
Извършена е проверка на място на 10.09.2013 г.,
получен на
бряг, в близост до устието на БДУВЧР - Варна съвместно с експерт на Басейнова дирекция за
електронната
река Караагач.
управление на водите на Черноморски район
поща
(БДУВЧР) и в присъствието на служители на
Община Царево. При проверката е констатирано
следното: На скалите пред ваканционно селище
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(в. с.) „Каприз“, находящо се на територията на
община Царево и в непосредствена близост до
морския бряг и река Караагач, има изведени две
гофрирани черни тръби, от които в момента на
проверката не изтича вода. Заснети са
географските им координати. Присъствалият на
проверката служител на община Царево
представи проект в част „ВиК“ на в. с.
„Каприз“, собственост на „Салю – Д“ ООД, гр.
София, съгласно който отпадъчните битово –
фекални води от ваканционното селище е
предвидено да се включват в съществуващата
канализационна система на гр. Китен – гр.
Приморско, а водите от напояване на зелените
площи и дъждовните води е предвидено да се
оттичат гравитачно по терена.
При проверката не е констатирано наличие на
други изведени колектори на морския бряг,
нито изтичане или заустване на отпадъчни води
в прилежащите морски води. Водата в морето е
с естествен цвят и мирис.
Дадено е задължително предписание на кмета
на Община Царево: „Да бъдат предприети
незабавни действия за процедиране по
компетентност във връзка с констатираните две
изведени тръби на скалите пред ваканционно
селище „Каприз“ на територията на община
Царево, до устието на река Караагач, за които в
срок до 26.09.2013 г. писмено да бъдат
уведомени РИОСВ – Бургас и БДУВЧР.“
С писмо вх. № 6676/25.09.2013 г., кмета на
община Царево е уведомил РИОСВ – Бургас, че
на „Салю – Д“ ООД, стопанисващо ваканционно
селище „Каприз“, е съставен констативен акт за
незаконно строителство за изведените тръби на
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03.09.2013

Сигналът е
В ПЗЦ „Пода” са занесени РИОСВ - Бургас
получен на
слаб и изтощен щъркел и
Зеления телефон гларус със счупено крило.
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04.09.2013

Сигналът е
Пред хотел „Глобус” до бар РИОСВ - Бургас
получен на
„Тропикана” в к.к. „Сл. Бряг”
Зеления телефон атракция с животни вечер след
19.30 до 00.00 часа

10 04.09.2013

Сигналът е
получен на
електронната
поща

Замърсяване с гориво на терен РИОСВ - Бургас
на плаж „Силистар”, на който
са разположени генератор и
варели с гориво.

морския бряг, който е основание за започване на
процедура по премахване, на основание чл. 225а
от ЗУТ.
При проверката се установява, че екземплярът
от вида Бял щъркел се е възстановил и е в добро
състояние. При опит да бъде хванат е избягал в
тръстиките. Видът Бял щъркел е защитен и е
включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. Другата птица е от
вида сребриста чайка (гларус). Оставена е на
тихо и спокойно място в защитена местност
„Пода“.
При извършената проверка на 12.09.2013 г. се
установява, че на крайбрежната алея в к.к. „Сл.
Бряг” се извършват атракции – снимки с
маймуни (два броя) от род Зелена морска котка.
На нарушителите са съставени актове за
установяване на административни нарушения
(АУАН). Животните са отнети и със заповед на
Директора на РИОСВ - Бургас са настанени в
зоопарк Айтос.
На 10.09.2013 г. е извършена проверка.
Констатирано е, че земната повърхност на
северния бряг на р. Силистар (до северното
мостче) в природен парк „Странджа”, върху
която са разположени генератор и варел с
гориво е замърсена с нефтопродукти. Измерена
е площта на замърсения участък и са взети
почвени проби за анализ от Регионална
лаборатория – Бургас. След получаване на
резултатите от пробите, които ще покажат
степента на замърсяване, на фирмата, чийто
собственост са генератора и варела с гориво ще
бъде наложена еднократна санкция за
замърсяване
на
земна
повърхност
с
нефтопродукти. Дадено е предписание за
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11 05.09.2013

Сигналът е
Замърсяване в морето и по
получен на
брега по крайбрежната алея
Зеления телефон между Бургас и Сарафово.

12 05.09.2013

Сигналът е
В ж.к. „М. Рудник” до бл. 115
получен на
незаконен пункт за изкупуване
Зеления телефон на найлони и пластмаса.

почистване на замърсения участък.
РИОСВ – Бургас, На 05.09.2013 г. е извършена незабавна
БДЧР – Варна, съвместна проверка на място с представители
РЗИ - Бургас
на: БДЧР – Варна, РЗИ - Бургас и РЛ Бургас.
При огледа на място от началото на подпорната
стена на кв. „Сарафово“ посока гр. Бургас е
констатирано, че в морето и на брега има
характерните за сезона зелени и кафяви
водорасли. В обходената територия няма
обекти, формиращи отпадъчни води и
заустващи в повърхностни води – Черно море
(точкови
източници
на
замърсяване).
Установено е и обрастване на камъните с
водорасли. Територията е извън зона за къпане
– Централен плаж кв. „Сарафово“, гр. Бургас.
Взета е еднократна водна проба от Черно море
на юг от буната в началото на подпорната стена
от кв. „Сарафово“ посока гр. Бургас за
физикохимичен анализ. Получените от РЛ
Бургас резултати от изпитване са отразени в
Протокол от изпитване № 03 – 0747/10.09.2013г.
и са изпратени до БДЧР – Варна с писмо за
процедиране по компетентност.
Представител
на
РЗИ-Бургас
извърши
пробонабиране от морската вода от същото
място за микробиологичен анализ. Резултатите
от проведените анализи, съгласно писмо от
РЗИ-Бургас вх.№ 6797/20.09.2013г., показват, че
стойностите по показатели: ешерихия коли и
чревни ентерококи съответстват на отлично
качество
на
морската
вода
съгласно
изискванията на Наредба №5 от 2008г. за
управление качеството на водите за къпане.
РИОСВ - Бургас
На 01.10.1013 год. е извършена проверка от
експерт на РИОСВ - Бургас на площадката за
съхраняване на неопасни отпадъци – хартия,
картон, пластмаса, отпадъци от опаковки,
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13 05.09.2013

Сигналът е
В к.к. „Сл. Бряг” срещу бар РИОСВ - Бургас
получен на
„Тропикана”
до
хотел
Зеления телефон „Глобус” атракция с маймуни.

14 05.09.2013

Сигналът е
В к.к.
„Сл.
Бряг” на РИОСВ - Бургас
получен на
крайбрежната алея до бар
Зеления телефон „Тропикана” срещу хотел
„Глобус” атракция с животни
към 19.30 – 20.00 ч.

15 07.09.2013

Сигналът е
получен на
електронната
поща

16 10.09.2013

Сигналът е
Ранен щъркел в „промишлена РИОСВ - Бургас
получен на
зона – Север” на гр. Карнобат
Зеления телефон (до жп гарата).

Замърсяване на въздуха в РИОСВ- Бургас
Северна промишлена зона на
гр.Карнобат
от
фирма
произвеждаща
дървени
въглища

находяща се в гр. Бургас, ж.к. „М.Рудник”, зона
В, до бл. 115. Съхраняването на приетите на
обекта отпадъци се извършва в закрити
помещения. Не е констатирано замърсяване с
отпадъци на площадката пред сградата.
СД „Лира - ПВС Лиркови и сие” СД има
издаден от РИОСВ - Бургас регистрационен
документ
№
02-РД-196-01/20.08.13г.
за
извършване на дейности по третиране на
отпадъци.
При извършената проверка на 12.09.2013 г. се
установява, че на крайбрежната алея в к.к. „Сл.
Бряг” се извършват атракции – снимки с
маймуни (два броя) от род Зелена морска котка.
На нарушителите са съставени АУАН.
Животните са отнети и със заповед на
Директора на РИОСВ - Бургас са настанени в
зоопарк Айтос.
При извършената проверка на 12.09.2013 г. е
констатирано, че на крайбрежната алея в
к.к. „Сл. Бряг” се извършват атракции – снимки
с маймуни (два броя) от род Зелена морска
котка. На нарушителите са съставени АУАН.
Животните са отнети и със заповед на
Директора на РИОСВ - Бургас са настанени в
зоопарк Айтос.
Извършени са 2 проверки в района на
09.09.2013 г. и 16.09.2013 г. Не е констатирано
замърсяване
на
атмосферния
въздух.
Жилищните сгради са разположени на 620 м от
площадката. Очаква се да се представят
допълнително документи.
При проверката се установява, че птицата е от
вида Бял щъркел. Екземплярът е в много добро
състояние, с лека стара охлузна рана на дясното
крило. Свободно разперва криле. Видът Бял
щъркел е защитен и е включен в Приложение 3
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17 10.09.2013

Сигналът е
На пътя Пода – Бургас има РИОСВ - Бургас
получен на
щъркел, който не лети.
Зеления телефон

18 11.09.2013

Сигналът е
На пътя Бургас- Созопол до РИОСВ - Бургас
получен на
ПЗЦ „Пода” е намерен „ням
Зеления телефон лебед” (млад) със счупено
крило.

19 12.09.2013

Сигналът е
На 11.09.13 г. в гр. Айтос (до РИОСВ - Бургас
получен на
дома на жалбоподателя) е
Зеления телефон намерена чайка, която не може
да лети.

20 12.09.2013

Сигналът е
Намерен малък бързолет в к-с РИОСВ - Бургас
получен на
„Славейков” до бл. 87.
Зеления телефон

21 13.09.2013

Сигналът е
получен на

На пътя Бургас - Созопол до РИОСВ - Бургас
ПЗЦ „Пода” е намерен млад

на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
На основание чл. 39, ал. 2 т. 1 от ЗБР птицата се
освобождава
в
подходящ
район
в
поддържан резерват „Атанасовско езеро“.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида Бял щъркел. Видът Бял щъркел е защитен
и е включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. Екземплярът е в
много добро състояние, при опит да бъде хванат
се крие в тръстиките.
При проверката се установява, че птицата е от
вида Ням лебед, защитен вид, включен в
Приложение 3 от Закона за биологичното
разнообразие. Екземплярът е млад, със счупено
крило. На основание чл. 39, ал. 2 т. 1 от ЗБР
птицата се изпраща за лечение в Спасителен
център за диви животни град Стара Загора.
Птицата е от вида Малък воден бик (Ixobrichus
minutus), предадена от сигналоподателя в
Зоопарк Айтос. Директорът на зоопарка е
изпратил птицата за лечение в Спасителен
център за диви животни гр. Стара Загора.
Птицата е малка, не може да лети, поради, което
се нуждае от специализирана помощ за лечение.
Видът Малък воден бик е защитен от Закона за
биологичното
разнообразие,
включен
в
Приложение 3 на Закона.
Птицата е в тежко състояние, без признаци на
живот, от вида Черен бързолет. На основание
чл. 39, ал. 2 т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие бързолетът се оставя на мястото,
където е намерен. Видът Черен бързолет е
защитен съгласно чл.37 от Закона за
биологичното разнообразие и е включен в
Приложение 3 на същия закон.
При проверката се установява, че птицата е от
вида Бял щъркел. Екземплярът е млад, в много
9

Зеления телефон щъркел в добро състояние,
който не може да лети.

22 16.09.2013

Сигналът е
От
началото
на
месец РИОСВ – Бургас,
получен на
септември обикновено вечер Община Несебър
Зеления телефон (към 19ч.) между Равда и
Несебър
(в
района
на
аквапарка)
неприятни
миризми от сметището на гр.
Несебър.

23 16.09.2013

Сигналът е
До стария санаториум на РИОСВ – Бургас,
получен на
Минерални бани посока към „ВиК” АД
Зеления телефон „Света Мина” до оградата се
отичат фекални води, мирише
и е заблатено.

24 16.09.2013

Сигналът е
На залива „Св. Стефан”, РИОСВ - Бургас
получен на
местност „Буджака” край гр.
Зеления телефон Созопол има вкаран фургон.
Изсечена е растителността
около фургона

добро състояние, разхожда СЕ по асфалта на
пътя Бургас – Созопол. Хванат е от членове на
БДЗП. Видът Бял щъркел е защитен и е включен
в Приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие /ЗБР/. На основание чл. 39, ал. 2 т.
1 от ЗБР птицата се освобождава в подходящ
район в ПР „Атанасовско езеро“.
Извършена е проверка по сигнала след
работното време на депото на 16.09.2013 г. На
терена са констатирани незапръстени отпадъци,
но в тялото на депото и извън него няма
миризма. С писмо са дадени прeдписания на
Община Несебър за ежедневно запръстяване на
отпадъците.
На 17.09.2013 г. е извършена проверка.
Констатирано е - запушена шахта в частен имот,
от която изтича вода, с миризма на битовофекална. Към момента на проверката пристига
специализиран автомобил, собственост на
„ВиК” АД за отпушване на шахтата с вода под
високо налягане и проблемът е отстранен.
Сигналоподателят отказва да присъства на
проверката. Уведомен е за предприетите
действия.
При извършената проверка е констатирано
наличие на една каравана, разположена между
храстовата и дървесна растителност, за което е
разчистена площадка с размери 3/6 м. Зад
караваната има едно пречупено дърво от вида
обикновен габър с диаметър в основата на
стъблото 10 см и отрязани няколко храстови
клона. Клоните и дървото са сухи, отсечени
доста преди подаването на сигнала. Караваната
е разположена в зона 1 на ЗМ „Колокита”.
Извършването на дейности с образователна и
рекреационна цел, както и бивакуване на
определени за целта места е недопустимо
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25 16.09.2013

Сигналът е
получен на
електронната
поща

Неприятни
миризми
сметището на гр.Несебър.

от РИОСВ – Бургас,
Община Несебър

съгласно режима, определен за зона 1 в Плана
за управление на ЗМ „Колокита”. Към момента
няма определени места за бивакуване. В
конкретния случай извършването на дейности в
Зона 1 от водолазен център „Монисуб” е
възможно след положителни становища от
Областния Управител на Област Бургас, Кмета
на гр.Созопол и РИОСВ - Бургас. Дадено е
предписание да се измести караваната извън
границите на ЗМ „Колокита”. В срок до
15.10.2013 г.
РИОСВ - Бургас извършва редовен контрол по
състоянието на депото за неопасни отпадъци на
община Несебър, в землището на с.Равда.
Депото е в списъка на общинските депа, които
не отговарят на нормативните изисквания и
следва да бъдат закрити, при изграждане на
съответното
регионално
депо
съгласно
Националната програма за управление на
дейностите по отпадъци. За община Несебър
това
е
регионално
депо
Братово.
Строителството на регионалното депо стартира
през 2011 г. Проектът се финансира чрез
оперативна програма „Околна среда 2007 2013г." от Европейския фонд за регионално
развитие и от държавния бюджет на Република
България. Предвижда се първата клетка от
регионалното депо Братово да бъде завършена
през 2015 г. При въвеждане в експлоатация на
регионалното депо сега съществуващото депо в
землището на с.Равда ще преустанови
експлоатация и теренът ще се рекултивира.
Поради близостта на с.Равда до депото /на
около 2 км./ и потенциалната опасност от
разпространение на неприятни миризми е
предписано на община Несебър да се вземат
мерки за ограничаване на неблагоприятните
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26 19.09.2013

27 19.09.2013

28 23.09.2013

Сигналът е
Към 08.10 ч. жалбоподателят,
получен на
пътувайки от Сарафово за
Зеления телефон Бургас вижда как над града се
стели кафяв облак.
Сигналът е
В гр. Карнобат - обгазяване от
получен на
производство
на
дървени
Зеления телефон въглища.
Сигналът е
Нерегламентирана
сеч
в
получен на
района на Иракли.
Зеления телефон

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

РИОСВ – Бургас,
ТП ДЛС Несебър

въздействия - спазване на технологията на
депониране,
включително
ежедневно
запръстяване на работния участък, контрол на
постъпващите в депото отпадъци /да не се
приемат течни, горящи и др.производствени
отпадъци/, защита от аварии и други. През 2013
г. обекта е проверяван на 5 февруари, 18 април,
29 юни, 30 юли /от 22ч. до 24ч./, 6 август и на 16
септември, от която дата е сигнала. Последната
проверка е извършена във връзка с постъпил
сигнал по „зелен телефон" за неприятни
миризми в района на аквапарка, в близост до
който
е
дома
на
сигналоподателката.
Проверката се извърши в периода от 16,40 ч. до
18.30 ч. в присъствието на сигналоподателката.
В тялото на депото и при обхода на терените
около него не се усеща миризма независимо, че
дневния работен участък не е запръстен. За
констатираното
нарушение,
а
именно
незапръстяване на дневния работен участък, на
оператора на депото ще бъде съставен акт за
установено административно нарушение.
Извършена е проверка на 19.09.2013 г. в района
на ж.к. „Славейков” и „Кроношпан България”
ЕООД. Не се констатира замърсяването.
Извършени са две проверки по предишни
сигнали /на 09.09.2013г. и 16.09.2013 г./.
Сигналът не отговаря на истината.
Сигналът е предаден от тел. 112 и на ТП ДЛС
Несебър. При проверката на 23.09.2013 г. се
установява, че служителите на ТП ДЛС Несебър
вече са извършили проверка в държавната
горска територия и са съставили АУАН на
нарушителя по Закона за горите. В съседния
лозов масив се установява само кастрене на
клони за повдигане короните на дървета в
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29 25.09.2013

Сигналът е
Във в.с. „Червенка”, землище РИОСВ – Бургас,
получен на
на
гр.
Черноморец
ул. Община Созопол
Зеления телефон „Люляк” се разкопава и
отпадъчните води избиват на
ул. „Крайбрежна”.

отделни малки участъци. Теренът попада в ЗЗ
„Емине” и ЗЗ „Емине-Иракли”, не попада в
защитена територия по смисъла на Закона за
защитените територии.
На 25.09.2013 г. във връзка с постъпилия сигнал
е извършена проверка на място от експерт на
РИОСВ - Бургас в присъствието на
сигналоподателя и на служители на Община
Созопол.
Подменя се част от колектор на ул. „Люляк", до
пресичането й с ул. „Крайбрежна", находящи се
в селищно образувание „Червенка", землище на
гр. Черноморец.
При проверката не е констатирано изтичане на
води, в т. ч. отпадъчни води на улици в селищно
образувание
„Червенка",
землище
на
гр.Черноморец, нито замърсяване на терени в
землището или заустване на отпадъчни води в
прилежащите морски води. На ул. „Люляк", до
пресичането й с ул. „Крайбрежна", в близост до
Черно море, се извършва подмяна на част от
колектор с диаметър около 110 мм, за
законността на който при проверката не са
представени документи.
На Община Созопол е дадено предписание за
процедиране по компетентност във връзка с
направените при проверката констатации, за
което в срок до 09.10.2013 г. РИОСВ - Бургас
писмено да бъде уведомена.
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