ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил В парк „Росенец” от хижа
по „Зелен телефон”
„Селекта” изтичат фекални
води, които рушат морския
бряг.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

1.

05.01.2012 г.

2.

05.01.2012 г.

Сигналът е постъпил В кв. Изгрев през нощта и по
по „Зелен телефон”
обед миризма на бензин.

РИОСВ-Бургас

3.

05.01.2012 г.

Сигналът е постъпил
по електронната
поща на РИОСВБургас

РИОСВ-Бургас
Общ. Несебър

Обгазяване от сметището в гр.
Несебър.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
По данни на сигналоподателя
изтичането на битово-фекални
води (БФВ) към морския бряг е
наблюдавано
на
31.12.201101.01.2012г. Сигналът е подаден
на 05.01.2012г. Проверката е
извършена на същата дата. В
момента на проверката няма
изтичане на БФВ, но на около
метър от септичната яма на вилата
е изкопана вдлъбнатина, от която
тръгва открит канал, достигащ
брега на морето. Дадени са
предписания
на
„Селект
инвестмънт“ ЕООД, стопанисващ
обекта, за засипване на канала и
представяне на ново техническо
решение за третиране на БФВ.
Към момента на проверката не се
усеща
разпространение
на
миризма на бензин. Няма отчетени
превишения от АИС.
Съвместно с представители на
община Несебър, отдел „Екология”
е извършена проверка на депото за
неопасни отпадъци на община
Несебър. При проверката сигналът
за наличие на гъст дим и миризми
от сметището не се потвърждава.
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4.

09.01.2012 г.

Сигналът е постъпил От
отводнителния
канал
по „Зелен телефон”
между магазин „Баумакс“ и
новия МОЛ мирише.

РИОСВ-Бургас

5.

13.01.2012 г.

Сигналът е постъпил Колектор пълен с амоняк в
по „Зелен телефон”
база „Немцов” под басейна,
стокова борса „Вега”.

РИОСВ-Бургас

6.

17.01.2012 г.

РИОСВ-Бургас

7.

17.01.2012 г.

Сигналът е постъпил Нерегламентирано сметище в
по „Зелен телефон”
района
на
с.
Веселие.
Изхвърляне на найлони и
умрели животни (агнета и
кокошки) от кошарата на
Георги Мелесиков.
Сигналът е постъпил Изхвърляне на строителни
по „Зелен телефон”
отпадъци (бетон и тухли) в
частен имот на „КерамикаБургас“ АД.

РИОСВ-Бургас

При незабавна проверка на място
се
установява,
че
поради
припомпване на водите на
земнонасипния
канал
извън
строителната
площадка
на
новоизграждащия се МОЛ се
усеща слаба специфична миризма
на
застояла
вода.
С
цел
установяване
на
нерегламентирани включвания на
битово-фекални отпадъчни води в
отводнителния канал е извършена
последваща проверка съвместно с
екоинспектори на Община Бургас.
Констатирано е че, каналът е
силно затлачен от треви, кал, но не
са установени включвания на
отходни тръби.
Няма изтичане на амоняк (NH3).
Има съществуващ стар хладилен
склад с охлаждащ течен NH3.
Складът е затворен и има охрана.
Няма последици за околната
среда.
Проверката е извършена от
местните органи – кметството.
Установено е, че сигналът не
отговаря на истината.

Сигналът е подаден от директора
на
„Керамика-Бургас“
АД,
собственик на имота, в който са
изхвърляни строителни отпадъци
от съседен имот. След подаване на
сигнала сигналоподавателят е дал
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8.

19.01.2012 г.

Сигналът е постъпил В к-с „Изгрев” и
к-с
по „Зелен телефон”
„Славейков” мирише на газ.

РИОСВ-Бургас

9.

22.01.2012 г.

Сигналът е постъпил
по електронната
поща на РИОСВБургас

РИОСВ-Бургас
Общ. Приморско

Опасност от отсичане на
съществуваща
дървесна
растителност около рибарска
хижа в регулацията на гр.
Китен.

съгласието си за временно
съхранение на отпадъците на
терена, собственост на „Керамика
– Бургас” АД и помежду им е
постигнато споразумение.
Не се констатира миризма на газ.
Автоматичните
измервателни
станции не са засекли повишени
концентрации на въглеводороди.
Установи се, че рибарската хижа е
построена в кв.76 УПИ 1 по плана
на регулация и застрояване на гр.
Китен,
в
терен
общинска
собственост.
Съгласно
действащото
законодателство РИОСВ-Бургас
може да предприеме действия за
опазване на дървета в следните
случаи когато:
- дървесния вид е защитен по реда
на чл. 37. от Закона за
биологичното разнообразие /ЗБР/
(ДВ, бр77-2001 и следващи
изменения),
т.е
включен
в
Приложение 3 на Закона;
- дървото е обявено за защитено
вековно или забележително дърво
по реда на Глава пета от ЗБР;
- в короната на дървото е
изградено гнездо гнездо на
защитен вид птица по рда чл.37 от
ЗБР.
- дървото попада в защитена
територия, обявена по смисъла на
чл. 6 от ЗЗТ (ДВ, бр.133/1998 г. и
следващи изменения);
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10. 31.01.2012 г.

Сигналът е постъпил В пречиствателната станция в
по „Зелен телефон”
„М. Рудник”, посока пътя от
Битака-Твърдица,
паднал
пеликан.

РИОСВ-Бургас

- дървото е част от местообитание,
опазвано от защитена зона,
обявена по реда на Глава втора от
ЗБР;
- за инвестиционно предложение е
издадено становище или решение
по реда на регламентираните с
Глава шеста от закона за опазване
на
околната
среда
(ЗООС)
процедури по преценяване на
необходимостта от извършване на
екологична оценка и/или оценка
на въздействие върху околната
среда, чкоето е фиксирано условие
за запазване на съшествуващата
растителност.
В конкретния случай не е налице
нито една от изброените горе
позиции.
В тази връзка се спазва реда за
издаване на разрешения за
отсичане на дърветата в населени
места, регламентиран със Закона
за устройство на територията и
Наредба N1 от 10.03.1993 г. за
опазване на озеленените площи и
декоративната растителност и не
се контролира от РИОСВ.
Установено е, че птицата е от вида
розов пеликан, който е кацнал в
пречиствателно съоръжение селектор на басейн в ПСОВМеден Рудник, поради замръзване
на всички езера. До пристигане на
екипа на РИОСВ птицата умира
вследствие на изтощаване и
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удавяне. Розовият пеликан
е
защитен вид по чл.37 на ЗБР
(Приложение N3).
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР пеликанът е оставен в близкия
тръстиков масив.
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