ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

РИОСВ-Бургас

1.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Силна задушлива миризма на
гума, кабели, бакелит в кв.
Долно Езерово

2.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерена птица с дълга
жълто-кафява човка

РИОСВ-Бургас

3.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Лебед със счупен крак в к.к.
Слънчев бряг

РИОСВ-Бургас

4.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин в морето до
устието на р.Велека в
Синеморец

община
Царево

5.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

На плаж "Атлиман" в гр. Китен
се усеща миризма на отпадни
води и тоалетна

РЗИ - Бургас

6.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Усеща се силна миризма на
изгорели газове в гр. Бургас,
ж.к. Възраждане

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка на автоматичната станция за
контрол качеството на въздуха в кв. „Долно Езерово“.
Установено е, че няма превишаване на пределно
допустимите концентрации на нито един от
измерваните показатели.
Извършена е проверка. Намерената птица е от вида
воден бик, в добро жизнено състояние. Освободена е
в подходящ район.
Извършена е проверка. Обходен е района на река
Хаджийска със сигналоподателя. Лебед не е открит.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на РЗИ Бургас. Получен е отговор, в който се констатира, че
вследствие
извършвания
мониторинг
върху
качеството на водите за къпане в официално
определените зони за къпане в акваторията на Черно
море, няма отклонения по показатели "чревни
ентерококи" и "ешерихия коли".
Извършена е проверка на автоматичните станции за
измерване на качеството на въздуха. Установено е, че
няма превишения на нормите за качество на
атмосферния въздух в Бургас. Станциите в кв. „Долно
Езерово“, к-с „Меден Рудник“ и ОПСИС системата в
РИОСВ-Бургас работят в непрекъснат режим и не са
отчели надвишаване на пределно допустимите

7.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Силна миризма на газ на
остров "Света Анастасия"

РИОСВ-Бургас

На стария кей в района на
дискотека "Месалина" в гр.
Поморие-стар град се вижда
нефтено петно около 5 м.

община
Поморие

В залив "Ченгене скеле" вадят
миди от морето.

РИОСВ-Бургас

8.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

9.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

10.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв делфин в с. Лозенец
под почивна база на ВАС

община
Царево

11.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на малък делфин на
каменния плаж под църквата
в Царево

община
Царево

12.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Заклещен щъркел в с. Дебелт

РИОСВ-Бургас

13.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв малък делфин на
плажа в кв. Василико в Царево

община
Царево

концентрации на нито един от измерваните
показатели. Няма превишения и по показател бензен.
Извършена е проверка на ПТ "Росенец" с оператор
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД. От представения
журнал е видно, че в посочения период е извършвано
товарене на танкер с котелно гориво и бензин А-95.
Извършена е проверка от еколог на община Поморие.
Констатирано е наличие на множество водорасли.
Не е установено нефтено петно.

Дейността не е забранена от ЗЗТ и ЗБР.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
При извършената проверка се установи, че щъркелът
е умрял отдавна, вследствие на оплитане. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на
мястото, където е намерен.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,

14.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел със счупено крило в с.
Димчево

15.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерен бързолет в центъра
на Бургас

16.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Има много мъртва риба в
района на устието на реката в
к.к. Слънчев бряг

17.

01.08.2016 г.

зелен
телефон

Силна миризма на газ/сяра в
центъра на Бургас

18.

02.08.2016 г.

зелен
телефон

В центъра на кв. Сарафово се
усеща силна миризма,
характерна за дейността на
нефтозавода

19.

02.08.2016 г.

зелен
телефон

Силна миризма на нефт и шум
в кв. Червенка, Черноморец

20.

02.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин на плаж
"Златна рибка"

където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Извършена е проверка. Констатира се, че птицата е
РИОСВ-Бургас млада, жизнена, без счупвания и наранявания.
Освободена е в подходящ район.
При извършената проверка е установено, че
намерената птица е от вида чавка/обикновена гарга.
РИОСВ-Бургас
Видът не е защитен вид. Има парализа на краката и
счупени крила. Оставена е на спокойно място.
Извършена е съвместна проверка с БДЧР – Варна и РЛ
- Бургас в присъствието на концесионера на морски
плаж Слънчев бряг. При проверката не е констатирано
изтичане и заустване на води в река Хаджийска или
РИОСВ-Бургас крайбрежни морскиводи. Водите в реката и морето са
БДЧР – Варна с естествен цвят и мирис. От Регионална лаборатория
–Бургас е отбрана еднократна проба за анализ.
Сигналът е препратен по компетентност и на ИАРА и
БАБХ. От ИАРА не са констатирали риболовна
дейност.
Извършена е проверка на автоматичните станции за
измерване на качеството на въздуха. Не са
констатирани превишения по показател сяроводород,
РИОСВ-Бургас както и по всички други контролирани параметри от
автоматичните станции за измерване на качеството на
въздуха в кв. Долно Езерово, в к-с Меден Рудник и
ДОАС система “OPSIS” в РИОСВ - Бургас.
Извършена е проверка на автоматичните станции за
измерване на качеството на въздуха. Няма
РИОСВ-Бургас
превишения на ПДК на контролираните параметри за
качество на атмосферния въздух.
След разговор с дежурния на РУ на МВР - Чернорец, е
РУ - Чернорец установено, че шумът е бил краткотраен. Миризмата
е намаляла.
община
Поискано е съдействие от община Созопол. На
Созопол
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на

21.

02.08.2016 г.

зелен
телефон

По дюните в к.к. Слънчев бряг
се движат 3 АТВ-та.

РУ-Несебър

22.

02.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфинче на плаж
"Корал"

община
Царево

23.

02.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин на к-г "Чайка"
до Обзор

община
Несебър

24.

02.08.2016 г.

зелен
телефон

Две костенурки в закрит
басейн в бивша резиденция
"Перла"

РИОСВ-Бургас

25.

04.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин в Лозенец,
"Бийч клуб Хасендер"

община
Царево

26.

04.08.2016 г.

зелен
телефон

На централен плаж
Черноморец отпадни води се

РИОСВ-Бургас

мястото, където е намерен.
Сигналът е предаден по телефона на дежурния на РУНесебър. При извършената проверка не е установено
наличие на АТВ.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани. Сигналът съвпада със сигнал С350/04.08.2016 г.
Проверката е извършена от община Несебър.
Общината притежава Разрешително № 631/2015 г. на
МОСВ да ползва изключения от забраните, а именно
да бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани. Сигналът
съвпада със сигнал С-350/04.08.2016 г.
При извършената проверка е установено наличие на
двойка костенурки и 6 броя яйца в неизползваем
вътрешен басейн в сграда на бивша резиденция
"Перла". Костенурките са от вида шипобедрена
костенурка - защитен вид. Костенурките и яйцата се
изпращат в спасителен център - с. Баня на основание
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани. Сигналът съвпада със сигнал С350/04.08.2016 г.
Извършена е проверка на място от служители на
община Созопол. Установено е, че има изградена

изливат в морето

27.

04.08.2016 г.

електронна
поща

Труп на делфин на вълнолома
в Лозенец

община
Царево

28.

04.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин на плажа на кг "Ахтопол"

община
Царево

29.

04.08.2016 г.

зелен
телефон

Бедстващ пеликан в района на
кв. Долно Езерово

РИОСВ-Бургас

30.

04.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин на миден
плаж в Лозенец

община
Царево

31.

04.08.2016 г.

жалба

Замърсяване от шахта в
с.Равда, общ. Несебър

"ВиК" ЕАД Бургас

32.

04.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв делфин на плаж
"Силистар"

община
Царево

частична дъждовна канализация, която зауства в
морето.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани. Сигналът съвпада със сигнал С350/04.08.2016 г.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
При извършената проверка е установено, че птицата е
със счупен крак. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се
изпраща за лечение в Център за диви животни - Стара
Загора. При транспортирането птицата умира.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Несебър. От община Несебър са изпратили сигнала за
процедиране по компетентност към "ВиК" ЕАД Бургас.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,

33.

04.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел със счупен крак в
гнездо в с.Извор

РИОСВ-Бургас

34.

05.08.2016 г.

зелен
телефон

Изхвърлени 5 делфина на
плажа в гр. Царево

община
Царево

35.

05.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел със счупено крило в
кв. Лозово

РИОСВ-Бургас

36.

05.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв делфин на плаж
"Корал"

община
Царево

37.

05.08.2016 г.

зелен
телефон

Три мъртви делфина на плаж
Корал

община
Царево

38.

05.08.2016 г.

зелен
телефон

Четири трупа на делфини на
Аркутино

община
Приморско

където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Дадена е консултация по телефона. От EVN е
направен оглед на гнездото. Щъркелът е млад и не е
излетял. Птицата е в добро жизнено състояние.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
При извършената проверка се установи, че щъркелът
е със счупване на лявото крило и на основание чл.39,
ал.2, т.2 от ЗБР е настанен за лечение в Център за
диви животни - Стара Загора.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Общината притежава Разрешително №
681/2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида

39.

05.08.2016 г.

зелен
телефон

Уловена златка в капан в двор
с. Маринка

РИОСВ-Бургас

40.

05.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв делфин на плаж
"Корал"

община
Царево

41.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъм делфин на плажа на
к-г "Корал"

община
Царево

42.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

Три мъртви делфина на плажа
на к-г "Корал"

община
Царево

43.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел, който не излита от
гнездото в с. Ясна Поляна

РИОСВ-Бургас

44.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

На плажа на к-г "Юг" има
мъртъв делфин

община
Царево

китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Извършена е проверка. Животното е без видими
наранявания, жизнено. Вида е защитен, включен в
Приложение 3 на ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.1 от
ЗБР златката е освободена в подходящ район.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа по реда на ЗВМД,
съгласно Разрешително № 680/23.06.2016 г. на МОСВ
да ползва изключения от забраните, а именно да
бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа по реда на ЗВМД,
съгласно Разрешително № 680/23.06.2016 г. на МОСВ
да ползва изключения от забраните, а именно да
бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа по реда на ЗВМД,
съгласно Разрешително № 680/23.06.2016 г. на МОСВ
да ползва изключения от забраните, а именно да
бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани.
В разговор със сигналоподателя е установено, че
птицата е жизнена и няма фрактури и открити рани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа по реда на ЗВМД,
съгласно Разрешително № 680/23.06.2016 г. на МОСВ
да ползва изключения от забраните, а именно да
бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани.

45.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

46.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

На плаж "Бутамята" в с.
Синеморец има мъртво
делфинче

община
Царево

47.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин на каменния
плаж в гр. Царево

община
Царево

48.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв делфин на плажа на
Перла

община
Приморско

49.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

На пътя на Бургас-Созопол
има лебеди

РИОСВ-Бургас

06.08.2016 г.

зелен
телефон

На пътя на Бургас-Созопол
има 2 лебеда с малки
лебедчета

РИОСВ-Бургас

50.

На централен плаж Бургас
има излязъл делфин.

РИОСВ-Бургас

При проверката е установено, че делфинът е без
видими наранявания и с помощта на спасител и
граждани е изведен навътре в залива, откъдето
отплува.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско за обезвреждане на трупа по реда на
ЗВМД, съгласно Разрешително № 681/2016 г. на
МОСВ да ползва изключения от забраните, а именно
да бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани.
Извършена е проверка съвместно с КАТ - Бургас и
доброволец към БДЗП. Установенено е наличие на
двойка лебеди от вида "ням лебед"с пет малки
лебедчета. Всички птици са пренесени на ръка през
пътното платно и пуснати в ЗМ "Пода" На основание
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР.
Извършена е проверка съвместно с КАТ - Бургас и
доброволец към БДЗП. Установенено е наличие на
двойка лебеди от вида "ням лебед"с пет малки
лебедчета. Всички птици са пренесени на ръка през
пътното платно и пуснати в ЗМ "Пода" На основание

51.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

На северен плаж в гр.
Приморско има труп на
делфин

52.

06.08.2016 г.

зелен
телефон

На пътя на Бургас-Созопол
след бензиностанция Лукойл
има 2 пеликана

53.

07.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв делфин на северен
плаж Бургас

54.

07.08.2016 г.

зелен
телефон

Ранена костенурка в с.
Синеморец

55.

08.08.2016 г.

зелен
телефон и
електронна
поща

Умрял делфин на плажа
между Лозенец и Царево до
хотел "Лалов егрек"

56.

08.08.2016 г.

жалба

Замърсяване на морето на к-г
"Златна рибка"

57.

08.08.2016 г.

жалба

Отглеждане на животни в
с.Долно Ябълково, общ.

чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Общината притежава Разрешително №
681/2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
община
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
Приморско
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Извършена е проверка съвместно с КАТ - Бургас и
доброволец към БДЗП. Установенено е наличие на
двойка лебеди от вида "ням лебед"с пет малки
РИОСВ – Бургас
лебедчета. Всички птици са пренесени на ръка през
пътното платно и пуснати в ЗМ "Пода" На основание
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР.
Извършена е проверка. Трупът е без видими
РИОСВ-Бургас наранявания. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото където е намерен.
Извършена е проверка. Костенурката е от вида
шипобедрена костенурка. Екземпляра е в лошо
РИОСВ-Бургас състояние и на основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се
изпраща за лечение в Спасителен център за
костенурки в с. Баня, общ. Несебър.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
община
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
Царево
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Извършена е съвместна проверка с представители на
РИОСВ-Бургас община Созопол, БДЧР - Варна и РЗИ - Бургас.
БДЧР - Варна Установено е изтичане на води от тръба. За
РЗИ - Бургас изясняване произхода на тръбата и изтичащите от нея
води проверката продължава от община Созопол.
община
Извършена е проверка от представители на община
Средец
Средец. В границите на населеното място не са

Средец без надзор
Пред хотел "Чайка" в к.к.
Слънчев бряг се правят
снимки с малка маймунка

РИОСВ-Бургас

58.

08.08.2016 г.

зелен
телефон

59.

08.08.2016 г.

зелен
телефон

Изхвърлено мъртво делфинче
на плажа на к-г "Арапя"

община
Царево

60.

08.08.2016 г.

зелен
телефон

Силен шум и обгазяване от
заведение за обществено
хранене в гр.Несебър

община
Несебър

61.

08.08.2016 г.

зелен
телефон

Пет броя мъртви делфини на
плаж "Корал"

62.

08.08.2016 г.

зелен
телефон

Кайт сърф на Поморийско
езеро

63.

09.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел със счупен крак

констатирани безнадзорно движещи се животни.
Извършена е проверка с представител на РУ-Несебър.
Обходена е цялата крайбрежна алея на к.к. Слънчев
бряг и в района пред хотел "Чайка". Не се установи
наличието на примати (маймуни), използвани за
атракция с цел правене на снимки.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Несебър.

Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа по реда на ЗВМД,
съгласно Разрешително № 680/23.06.2016 г. на МОСВ
община
да ползва изключения от забраните, а именно да
Царево
бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани.
От РУ - Поморие е извършена проверка по сигнала и
преписката е изпратена на РП - Поморие. Сигналът е
препратен по компетентност на община Поморие за
предприемане на действия. В изпълнение на
община
предписание на Директора на РИОСВ - Бургас до
Поморие
кмета на общината по границата на защитената
РУ - Поморие
територия са поставени маркировка и табели, които
се поддържат в изправно състояние. Упражнява се
ежедневен
контрол
върху
спазването
на
забранителния режим.
Щъркелът е с фрактура на левия крак. На основание
РИОСВ – Бургас чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е настанен за лечение в Център
за диви животни - Стара Загора.

64.

09.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркелче в безпомощно
състояние в с.Дюлево

РИОСВ – Бургас

РИОСВ – Бургас

БДЧР - Варна
Нарушения на закони в имоти
и РЗИ – Бургас
№№ 67800.34.22, 67800.34.23,
РДГ - Бургас
67800.34.24 част от к-г "Златна
РДНСКрибка" по КК на гр. Созопол
югоизточен
район

09.08.2016 г.

зелен
телефон

66.

09.08.2016 г.

зелен
телефон

Лодки без регистрационни
номера замърсяват
Поморийско езеро

РИОСВ – Бургас

67.

10.08.2016 г.

зелен
телефон

Три мъртви делфина на
северния плаж на Китен

община
Приморско

РИОСВ – Бургас

община
Царево

65.

68.

10.08.2016 г.

жалба

Изтичане на отпадни води от
канализация пред хотел "SEA
WIND" с.Свети Влес

69.

10.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртво делфинче на плажа
на к-г "Юг"

Извършена е проверка. Птицата е липсващо стъпало,
няма други наранявания. На основание чл.39, ал.2, т.2
от ЗБР е настанен за лечение в Център за диви
животни - Стара Загора.
Извършена е съвместна проверка с представители на
община Созопол, БДЧР - Варна и РЗИ - Бургас на к-г
"Златна рибка". Извършен е оглед на река
Равадинска. Не се констатираха изведени тръби от
къмпинга към нея. Река Равадинска не се зауства в
Черно море. Взета е проба от три места в реката.
Сигналът е препратен по компетентност на РДГ Бургас и РДНСК-югоизточен район.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие за предприемане на действия. В изпълнение
на предписание на Директора на РИОСВ - Бургас до
кмета на общината по границата на защитената
територия са поставени маркировка и табели, които
се поддържат в изправно състояние. Упражнява се
ежедневен
контрол
върху
спазването
на
забранителния режим.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Общината притежава Разрешително №
681/2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
От "ВиК" ЕАД гр.Бургас съобщават за възникнала
авария в района на посочения хотел, която в същия
ден е отстранена от аварийни групи.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и

10.08.2016 г.

зелен
телефон

Стар щъркел, не може да лети
в с.Винарско

10.08.2016 г.

електронна
поща

Неорганизирани източници на
емисии на площадката на
"Кроношпан България" ЕООД

72.

11.08.2016 г.

зелен
телефон

73.

11.08.2016 г.

74.

12.08.2016 г.

75.

12.08.2016 г.

70.

71.

зелен
телефон
зелен
телефон

Намерен щъркел, който не
може да лети в гр. Бургас
между кв. Лозово и кв. Долно
Езерово
Труп на делфин на плаж
"Червенка" в с. Черноморец
На плажа на к-г "Каваците"
има мъртво делфинче

зелен
телефон

Сухи препарати от руска
есетра в гр. Созопол

обезвреждани.
Извършена е проверка. Щъркелът е в добро
състояние, без видими наранявания. На основание
РИОСВ – Бургас
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е пуснат на свобода в подходящ
район.
Извършена е проверка на плащадката на "Кроношпан
България" ЕООД, съвместно с представител на
община Бургас. В момента на проверката площадката
на дружеството е оросена и няма запрашаване.
Оросяване се извършва ежедневно с ръчен струйник
и пожарен автомобил . Извършен е оглед на
производствената площадка - склад за първично
раздробяване на дървесината, в които се съхраняват
дървесни трески -7 купчини с височина около 6 м. В
момента е изградена вътрешна стена от дървесни
РИОСВ – Бургас
трупи
с височина около 6,5м.При огледа на
площадката за подготовка и съхранение на дървесна
стърготина е констатирано наличие на междинни
ветроупорни стени от дървени трупи с височина 4,5 м.
и външни стени с височина 6-7 м. С цел намаляване
на евентуално бъдещо запрашаване и недопускане
пренос
на
емисии
извън
границите
на
производствената площадка на оператора са дадени
предписания , след изтичането на които ще бъде
извършена последваща проверка на място.
РИОСВ – Бургас

Извършена е проверка. Обходен е района, посочен в
сигнала. Не е открита птицата.

На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя
на мястото където е намерен.
Със съдействието на концесионера на плажа трупа е
РИОСВ – Бургас
отстранен, поради опасност от зарази.
Извършена е проверка, при която не е констатирано
РИОСВ – Бургас продажба и излагане на сухи препарати от Руска
есетра. Видът е включен в Приложение №4 от ЗБР.
РИОСВ – Бургас

76.

12.08.2016 г.

зелен
телефон

В близост до к-г "Китен" в
река Караагач има много
умряла риба

77.

13.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерен царски орел със
счупено крило на граничен
пункт Малко Търново

РИОСВ – Бургас

78.

13.08.2016 г.

зелен
телефон

Ранен щъркел в двор в
с.Драганци

РИОСВ – Бургас

79.

13.08.2016 г.

зелен
телефон

Пожар на сметището на
гр.Карнобат

община
Карнобат

80.

13.08.2016 г.

зелен
телефон

81.

13.08.2016 г.

зелен
телефон

82.

14.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерен кълвач в с.Свети
Влас

РИОСВ – Бургас

83.

14.08.2016 г.

зелен

Намерен лебед на крепост

РИОСВ – Бургас

Намерено малко делфинче с
наранявания на южен плаж в
Ахтопол
Три умрели делфинчета на
плажа на с.Дюни,
общ.Созопол

РИОСВ – Бургас

БДЧР - Варна

РИОСВ – Бургас

Извършена е незабавна проверка, съвместно с
представители на БДЧР - Варна и РЛ - Бургас.
Констатира се наличие на голямо количество умряла
риба. Водата е с кафяво-зелен цвят и мирис
специфичен за гнилостни процеси. Не се констатира
мирис на битово-фекални води. Сигналът е препратен
по компетентност и до ИАРА и БАБХ. Извършена е
проверка и на ПСОВ Китен-Приморско. Отбрани са
проби от пречистени отпадъчни води на изход ПСОВ.
Установено е трикратно превишение на нормата за
съдържание на азот идентично с това от
предходно пробонабиране .
За установеното отклонение на оператора е наложена
санкция.
Извършена е проверка. Намерената птица е от вида
обикновен мишелов и е със счупени крила. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за
лечение в Център за диви животни - Стара Загора.
При повторно обаждане сигналоподателят е
уведомил, че щъркела е излетял.
Извършена е проверка от представители на община
Карнобат. Възникнало е самозапалване, вследствие
на високите температури и силния вятър. Пожарът е
овладян.
Със съдействието на спасителите на плажа делфинът
е отведен от брега в открити води. По-късно е
намерен мъртъв на плажа.
Не е извършена проверка. На основание чл.39, ал.2,
т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото, където е
намерен.
При проверката се установи, че птицата е от вида
черен кълвач, защитен вид. Нуждае се от медицинска
помощ. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се
изпраща за лечение в Център за диви животни - Стара
Загора.
При извършена проверка се установи птица от вида

телефон

84.

15.08.2016 г.

85.

15.08.2016 г.

86.

16.08.2016 г.

87.

16.08.2016 г.

88.

16.08.2016 г.

89.

16.08.2016 г.

90.

17.08.2016 г.

АКРА в с.Черноморец, който
не се движи

ням лебед, която плува в залива на м."Акра",
гр.Черноморец. Птицата има нормално поведение и
не се нуждае от лечение.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
зелен
Умрял делфин във водата на
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
телефон
плаж "Делфин"
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
зелен
Мъртъв делфин в морето на кобщина
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
телефон
г "Делфин"
Царево
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Извършена е съвместна проверка от представители на
РИОСВ - Бургас, БДЧР - Варна и РЛ - Бургас. Направен
е оглед на плажната ивица. Не се констатира
електронна
Замърсена плажна ивица с
РИОСВ – Бургас замърсяване с отпадъци и водорасли. Морската вода
поща
отпадъци в с. Свети Влас
в проверявания участък е с нормален цвят и мирис.По
сигнала е извършена проверка и от община Несебър.
Не са констатирани нарушения.
Всички съоръжения на площадката на "Кроношпан
Силна миризма от
зелен
България" ЕООД работят в нормален режим. Няма
"Кроношпан България" ЕООД РИОСВ – Бургас
телефон
възникнали аварийни ситуации или отклонения от
в к-с Славейков
технологичния режим.
Няколкократно са правени безуспешни опити за
Замърсяване на морето с
зелен
сварзване със сигналоподателя г-н Джелебов. При
РИОСВ – Бургас
отпадни води пред хотел
телефон
изпращане на представител кола на комунални услуги
"ВИЛА ЕМОНА" м. Иракли
не е открита.
В с.Ръжица, общ .Руен се
зелен
РИОСВ – Бургас Тече проверка.
отглеждат 150 пръча в
телефон
центъра на селото.
зелен
Два лебеда на пътното платно РИОСВ – Бургас При извършената проверка е огледано пътното

телефон

Бургас-Созопол

91.

17.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерени два щъркела,
паднали от гнездо в с. Дебелт

РИОСВ – Бургас

92.

17.08.2016 г.

електронна
поща

Замърсяване на морската
вода в района на гр.Созопол,
източно от о-в Св. Иван

РИОСВ – Бургас

93.

17.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин до плажната
ивица на гр. Ахтопол

община
Царево

94.

18.08.2016 г.

електронна
поща

Труп на делфин на плаж
Пясъчна коса между Поморие
и Ахелой

РИОСВ-Бургас

18.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерен щъркел със счупено
крило на пътя с.Рудник с.Брястовец

РИОСВ – Бургас

19.08.2016 г.

зелен
телефон
електронна
поща

Сигнали за замърсяване на
р.Хаджийска в к.к. Слънчев
бряг

95.

96.

РИОСВ – Бургас

РЗИ-Бургас
БДЧР-Варна

платно, не са наблюдавани птици на платното.
Извършена е проверка, при която се констатира че
птиците са млади, без наранявания. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР са пуснати на свобода в
подходящ район.
Извършена е съвместна проверка с представител на
БДЧР - Варна на ПСОВ "Созопол-ЧерноморецРавадиново. Съоръженията на ПСОВ работят в
нормален технологичен режим. Няма възникнали
аварийни ситуации.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
При извършената проверка се установи, че трупът е на
възрастна афала, с дължина на тялото 2,55м. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на
мястото, където е намерен. Уведомена е община
Несебър за преместване и обезвреждане на тялото,
съгласно разрешителното.
При проверката се констатира, че птицата е без
видими наранявания. При опит да бъде уловена е
излетяла.
При извършени от РИОСВ-Бургас, РЗИ-Бургас и БДЧРВарна проверки по сигнали за вероятно замърсяване
на р. Хаджийска в периода 19-21 август се констатира,
че водата в Черно море е видимо чиста, с естествен
цвят и мирис без опалесценция на повърхността.
Речното русло е силно обрасло с тръстика и с гъста
водна растителност. Водата по целия й обем е
заблатена, с тъмен цвят, със специфична миризма на
тиня и гнилостни процеси. При извършения оглед на
река Хаджийска в посочения участък не се констатира

97.

19.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел със счупено крило на
пътя Карнобат-Бургас

РИОСВ – Бургас

98.

19.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин в морето пред
плаж в к.к. Слънчев бряг

Община
Несебър

99.

19.08.2016 г.

зелен
телефон

Празненство на плажа на
устието на р.Ропотамо в
резерват Ропотамо

РИОСВ – Бургас

100.

19.08.2016 г.

зелен
телефон

101.

20.08.2016 г.

зелен
телефон

102.

21.08.2016 г.

зелен
телефон

Голям петролен разлив в
морето на 2 км. северно от о-в
"Св.Иван" до гр. Созопол

103.

21.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на голям делфин на плаж
РИОСВ – Бургас
Бургас

104.

22.08.2016 г.

зелен
телефон

Мъртъв делфин на скалите на
к-г "Арапя"

Община
Царево

105.

23.08.2016 г.

зелен

Щъркел на пътното платно в

РИОСВ – Бургас

Убит делфин в морето до
устието на р.Караагач
Два трупа на малки
делфинчета до скалите в
с.Варвара

Община
Приморско
Община
Царево

Дирекция
"Морска
администрац
ия -Бургас"

наличие на нерегламентирани включвания и
зауствания на отпадъчни води в реката. На община
Несебър е дадено предписание за почистване на
речното русло от растителност. Констатираният спад
на нивото на водата, предвид маловодието и бавния
отток на реката са причина за ускоряване на
гнилостните процеси, а оттам и силната миризма на
тиня.
Птицата е със счупено крило. На основание чл.39,
ал.2, т.2 от ЗБР е настанен за лечение в Център за
диви животни - Стара Загора.
Проверката е извършена от община Несебър.
Общината притежава Разрешително № 631/2015 г. на
МОСВ да ползва изключения от забраните, а именно
да бъдат вземани от мястото, където са намерени,
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с цел да
бъдат премествани и обезвреждани.
Извършена е проверка съвместно с РУ-Приморско.
Извършваната дейност е в нарушение на режима на
защитената територия - резерват Ропотамо. За
констатираното нарушение ще бъде съставен акт.
Извършена е проверка от община Приморско. Трупът
не е открит.
Проверката е извършена от община Царево. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на
мястото, където е намерен.
Сигналът е предаден на
Агенция "Морска
администрация", Дирекция "Морска администрация“Бургас. Не е констатирано замърсяване от
преминаващ плавателен съд .
На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя
на мястото, където е намерен.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа, съгласно
Разрешителното на общината.
При повторно обаждане до сигналоподателя, се

телефон

гр. Несебър пред хотел
"Котва"

установява, че щъркелът е излетял.

Труп на делфин на плажа в
с.Варвара

Община
Царево

106.

23.08.2016 г.

зелен
телефон

107.

23.08.2016 г.

зелен
телефон

Труп на делфин, на к-г Арапя,
м-ст "Буруна"

Община
Царево

108.

23.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерена малка бяла чайка
до басейн "Флора" в Бургас

РИОСВ – Бургас

109.

23.08.2016 г.

зелен
телефон

Намерен щъркел в Бургас, ул.
"Комлушка низина" №1

РИОСВ – Бургас

110.

24.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел със счупено крило на
главен път в гр. Бяла

РИОСВ – Бургас

111.

24.08.2016 г.

зелен
телефон

Изливат се фекалии от хотел
"Морско конче" на к-г "Юг"

РИОСВ – Бургас

24.08.2016 г.

зелен
телефон

Ранен щъркел на покрива на
ресторант Нептун до
централен плаж в Бургас

РИОСВ – Бургас

112.

113.

24.08.2016 г.

зелен
телефон

Паднала малка сова до
ресторант Хепи

Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа, съгласно
Разрешителното на общината.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево за обезвреждане на трупа, съгласно
Разрешителното на общината.
Извършена е проверка. Вида е малка чайка, защитен
вид, включен в Приложение №3 на ЗБР. Птицата е без
видими счупвания или наранявания. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е освободена на свобода в
подходящ район.
Щъркелът е млад екземпляр без видими наранявания
и счупвания. На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР се
освобождава в подходящ район.
Проверката е извършена от служители на община
Бяла. Щъркелът не е открит.
При извършената проверка на място се установи, че
сигнала се отнася за заустването на отпадъчните води
от хотелски комплекс в м.Караагач, с.Лозенец. За
ЛПСОВ на хотелския комплекс собственост на „ИФ
Фаворит“ ООД има издадено разрешително за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води от
БДЧР - Варна. Въз основа на проведен собствен
мониторинг на оператора е наложена текуща месечна
санкция.
След разговор със сигналоподателя се установи, че
щъркелът е отлетял.

При извършената е проверка се установи, че птицата е
от вида домашна кукумявка, защитен вид включен в
Приложение №3 на ЗБР. Млада е и не може да лети.
РИОСВ – Бургас
На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР се освобождава в
района, в който е намерена за доотглеждане от
родителите.

114.

25.08.2016 г.

зелен
телефон

115.

25.08.2016 г.

зелен
телефон

116.

25.08.2016 г.

зелен
телефон

117.

25.08.2016 г.

зелен
телефон

118.

25.08.2016 г.

зелен
телефон

119.

25.08.2016 г.

зелен
телефон

120.

25.08.2016 г.

зелен
телефон

121.

26.08.2016 г.

зелен
телефон

122.

26.08.2016 г.

зелен
телефон

Щъркел със счупено крило в
Щъркелът е възрастен, без видими наранявания и
РИОСВ – Бургас счупвания. На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е
двора на комплекс "Черно
море" между Равда и Несебър
пуснат на свобода в подходящ район.
Птицата е от вида горска ушата сова. Няма видими
Орел със счупено крило в
наранявания и счупвания. Не може да лети. Видът е
с.Кошарица в близост до ЗМ РИОСВ – Бургас включен в Приложение 3 на ЗБР. На основание чл.39,
"Калината"
ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в Център за
диви животни - Стара Загора.
Проверката е извършена от община Царево, съгласно
Труп на делфин до скалите в
Община
Разрешително № 680/23.06.2016 г. на МОСВ за
Царево
гр. Ахтопол
обезвреждане по ЗВМД.
Управителя на дружеството незабавно е информирал
РИОСВ-Бургас. Няма възникнали нарушения в
Обгазяване от пещите за
технологичния режим при производството на
РИОСВ – Бургас
дървени въглища в
дървени въглища от "Булкарбон" ЕООД в с. Бероново.
с.Бероново, общ. Сунгурларе
Три от пешите са в процес на охлаждане, осем в
процес на изстиване/запечатани/, а останалите 14
пещи в момента не са в работен режим .
Щъркел със счупено краче
След проведен разговор със сигналоподателя се
РИОСВ – Бургас
между с.Равадиново и с.Росен
оказва, че щъркелът е отлетял.
Проверката е извършена от община Царево, съгласно
Два трупа на делфини във
Община
Разрешително № 680/23.06.2016 г. на МОСВ за
Царево
водата на плаж Корал
обезвреждане по ЗВМД.
Щъркел на пътното платно до
Птицата е без видими наранявания. При опит да бъде
РИОСВ – Бургас
ж.п. Гарата в Бургас
хванат щъркелът е отлетял.
След разговор със сигналоподателя се установи, че
става въпрос за река Хаджийска, к.к. Слънчев бряг.
Извършени са проверки от РИОСВ-Бургас, РЗИ-Бургас
РИОСВ – Бургас
Замърсена вода, силна
и БДЧР-Варна по сигнали за вероятно замърсяване на
РЗИ-Бургас
миризма и кафява вода в река
р. Хаджийска в периода 19-21 август и се установи, че
БДЧР-Варна
Тънковска
маловодието и бавния отток на реката са причина за
ускоряване на гнилостните процеси, а оттам и силната
миризма на тиня.
Замърсяване на река
Със съдействието на служители на община Созопол и
Община
Мурватска, вследствие
кмета на с.Росен дейността е преустановена
Созопол
измиване на бидони в реката
незабавно.

123.

26.08.2016 г.

зелен
телефон

124.

26.08.2016 г.

електронна
поща

125.

27.08.2016 г.

зелен
телефон

126.

28.08.2016 г.

зелен
телефон

127.

28.08.2016 г.

зелен
телефон

128.

28.08.2016 г.

зелен
телефон

129.

29.08.2016 г.

зелен
телефон

130.

30.08.2016 г.

зелен
телефон

131.

30.08.2016 г.

зелен
телефон

132.

30.08.2016 г.

електронна
поща

133.

30.08.2016 г.

зелен
телефон

134.

30.08.2016 г.

зелен

Замърсяване на плаж
Аркутино с нефт
Изхвърляне на фекални
отпадъци от камион с рег. №
А0825ВК в защитена
територия по пътя за
с.Писменово
Гъст дим от сметище с
оборска тор край гр.
Сунгурлаге
На къмпинг Ахелой на буната
има останки от делфин
Малък щъркел който не може
да излети пред м-н Джъмбо в
Бургас
На плаж Иракли се движат
АТВ-та и отъпкват Защитена
територия
Двойка лебеди на пътното
платно между бенз. Лукойл и
кв.Крайморие
Три малки лебеда и гляма
кафява птица се движат по
пътното платно на пътя
Бургас-Созопол
Щъркел без видими
наранявания на площадката
на фирма "ЧИКЪН ГРУП" ООД
Относно ползването на плажа
в м. "ОТМАНЛИ"
Паркинга на плаж "Силистар"
е замърсен с отпадъци.
Казаните са пълни.
Лебед на пътното платно на

Дирекция
"Морска
администрац
ия -Бургас"

Сигналът е препратен по компетентност Агенция
"Морска
администрация",
Дирекция
"Морска
администрация -Бургас".

РИОСВ – Бургас

Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско.

РИОСВ – Бургас

След разговор с еколога на община Сунгурларе е
получена информация че пожарът е загасен.

Община
Поморие

На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя
на мястото, където е намерен.

РИОСВ – Бургас

След проведен разговор със сигналоподателя се
оказва, че щъркелът е отлетял.

РИОСВ – Бургас

След разговор със сигналоподателя се установи, че
АТВ-тата са напуснали района.

РИОСВ – Бургас

Изпратено е писмо до община Бургас за
предприемане на мерки за обезопасяване на пътя.

РИОСВ – Бургас

Изпратено е писмо до община Бургас за
предприемане на мерки за обезопасяване на пътя.

РИОСВ – Бургас

Извършена е проверка. На посоченото място щъркел
не е открит.

РИОСВ – Бургас

Тече проверка.

Община
Царево
РИОСВ – Бургас

Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево.
Изпратено

е

писмо

до

община

Бургас

за

телефон

135.

30.08.2016 г.

зелен
телефон

136.

30.08.2016 г.

зелен
телефон

137.

31.08.2016 г.

зелен
телефон

31.08.2016 г.

зелен
телефон

138.

139.

31.08.2016 г.

зелен
телефон

пътя Бургас-Созопол след
бензиностанция "ЛУКОЙЛ"

5 броя сигнали за силна
миризма на нефт и
нефтопродукти в гр.Бургас

Млади лебеди на пътя БургасСозопол
Щъркел със счупен крак в
двора на комплекс "Идън
Парк", пътя за с.Тънково
Щъркел в двора на къща във
вилна зона на к-с "Меден
Рудник"

предприемане на мерки за обезопасяване на пътя.
Към момента на подаване на сигналите данните за
показателите за качество на атмосферния въздух от
автоматичните измервателни станции на ИАОС в
Бургас са в норма. През деня няма превишения на
нормите за качество на атмосферния въздух в Бургас
по нито един от измерваните показатели РИОСВ – Бургас
сероводород, серни съединения, азотни съединения,
бензен, фини прахови частици (ФПЧ10). На
територията на основната площадка на "ЛУКОЙЛ
НЕФТОХИМ БУРГАС" АД и "БМФ Порт Бургас" ЕАД
няма настъпили аварии, инциденти или нарушения на
технологичния режим.
Изпратено е писмо до община Бургас за
РИОСВ – Бургас
предприемане на мерки за обезопасяване на пътя.
РИОСВ – Бургас

При разговор със сигналоподателя се установи, че
птицата е излетяла.

При проверката се установи, че щъркелът е в добро
състояние, без видими наранявания. На основание
РИОСВ – Бургас
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е пуснат на свобода в подходящ
район.

Малка птица със съмнение за
птичи грип на ул. "Сливница" РИОСВ – Бургас
в гр.Бургас.

Сигналът е предаден по компетентност на ОДБХ Бургас.

