ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

1.

01.12.2014

2.

01.12.2014

Електронна
поща

3.

03.12.2014

Зелен телефон

4.

05.12.2014

Зелен телефон

5.

07.12.2014

Електронна
поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Лебед паднал в складовата база РИОСВ - Бургас Птицата е от вида ням лебед (Cygnus olor)на фирма „Сатурн”- гр.Бургас,
млада е, няма никакви външни наранявания,
южна промишлена зона
храни се, леко дехидратирана е. След
оводняване на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
Закона за биологичното разнообразие се
освобождава в подходящ район.
Замърсяване до с. Везенково, Община
Сигналът е препратен по компетентност на
общ. Сунгурларе с всякакви Сунгурларе
кмета на гр.Сунгурларе.
отпадъци от битов характер.
Физическо лице разтоварва РИОСВ - Бургас В момента на проверката /3.12.2014/ не е
хартиени
и
пластмасови
констатирано разтоварване на хартиени и
опаковки на площадка на фирма
пластмасови опаковки от физическо лице на
„Нийл-Харт” в кв. „Долно
площадката. Провереният период по отчетна
Езерово” без да разполага с
книга за оползотворяване и/или обезвреждане
регистрационни документи.
(с изключение на депониране) на отпадъци и
отчетна книга за събиране и транспортиране
на отпадъци е от 30.10.2014 до 03.12.2014 г.
По данни от отчетните книги няма приети
отпадъци от физически лица за този период.
Приети са отпадъци само от еднолични
търговци и юридически лица. Представени са
сключени договори с ЕТ и юридически лица,
фактури и кантарни бележки за приетите и
предадени отпадъци.
Намерен ударен сокол на пътя РИОСВ - Бургас При проверката се установява, че птицата е от
Бургас- Сл. Бряг, малко след
вида мишелов (Buteo buteo). При огледа не са
с.Александрово.
констатирани външни наранявания. Птицата е
жизнена, доста кална и мокра. След няколко
часа мишеловът е освободен в подходящ
район на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона
за биологичното разнообразие.
Бедстващ лебед пред хотел РИОСВ - Бургас Същата птица е била забелязана и от друг
„Зорница Сендс”, в.с. „Елените”
гражданин, предал информацията в РИОСВБургас. При разговор по телефона се

6.

07.12.2014

Зелен телефон

7.

12.12.2014

Зелен телефон

8.

19.12.2014

Зелен телефон

установява, че птицата е нахранена, с леко
охлузване на крака, което не пречи на
движението и е отплувала в морската
акватория пред хотела. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие лебедът се оставя в района, в
който е намерен.
Във
ваканционно
селище РИОСВ - Бургас При разговор със сигналоподателя се
„Елените”, пред хотел „Зорница
установява, че птицата е нахранена и е
Сендс” има ранен лебед.
отплувала навътре във водата. Била е с леко
охлузване на крака, жизнена.
Намерена бедстваща птица в РИОСВ - Бургас При проверката се констатира, че птицата е от
гр.Бургас, ул. "Александровска”
вида
черешарка
(Coccothraustes
coccothraustes). Птицата няма видими външни
наранявания, жизнена е. На основание чл. 39,
ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие черешарката се освобождава в
подходящ район.
До стопанския двор в с. Братово РИОСВ - Бургас Проверката е извършена на 19.12.2014 г.
се изхвърлят отпадъци от
веднага след подаването на сигнала.
почистването на птицеферма.
Установява се, че земеделски производител,
отглеждащ бройлери и кокошки-носачки в
сградата стопанския двор с.Братово, почиства
помещението от торовия отпад. Торовият
отпад, който е в сухо състояние (отлежал) се
изнася извън стопанския двор и се изхвърля
(складира) в ниви. В момента не е позволено
торенето на нивите (забранено е от 01.11 до
20.02 всяка година). Дадено е предписание за
преустановяване на изнасянето на торовия
отпад извън обекта и складирането му на
бетоновата площадка, съществуваща на
обекта.

