ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил Незаконен улов на пойни
по „Зелен телефон”
птици в к-с „М.Рудник”.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

1.

04.02.2011 г.

2.

04.02.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерена ранена граблива РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
птица
в
района
на
разпределителна
гара
гр.Бургас.

3.

08.02.2011 г.

Сигналът е постъпил На 4 км от с.Прилеп- обърната РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
цистерна. Има теч на бензин.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Проверката
е
извършена
04.02.2011 г. по сигнал на
доброволец от БДЗП. Установен
е улов с мрежа и използвани като
примамка 1 бр.щиглец (Carduelis
carduelis) и 1 бр.обикновено
конопарче. Всички пойни птици
са защитени от ЗБР. С това
деяние нарушителят е нарушил
чл.38, ал.1, т.1, 6 от ЗБР, за което
има
съставен
акт
и
са
конфискувани 4 кафеза, 1
бр.щиглец и 1 бр.обикновено
конопарче. На основание чл.149,
ал.1 от ЗБР птиците са иззети
(освободени в природата след
опръстеняване от екип на БДЗПБургас).
При направената проверка на
посоченото място се установява,
че птицата е от вида обикновен
мишелов (Buteo buteo), защитен
вид, включен в Приложение 3 на
ЗБР. Мишеловът е с ранено крило,
видимо вследствие от сблъсък с
електропреносната мрежа и се
нуждае
от
специализирана
ветеринарна помощ. На основание
чл.39 (2), т.2 от ЗБР се изпраща за
лечение в ЦРРРВ Ст.Загора
На път II-73 по посока КарнобатШумен на 4 км от с.Прилеп се е
преобърнала
цистерна
на
молдовска фирма, превозваща
бензин. От възникналия разлив е

4.

09.02.2011 г.

Сигналът е постъпил Запалена тръстика и отпадъци РИОСВ-Бургас,
по „Зелен телефон”
в канала от кв.„Д.Езерово” към Община Бургас
пътя за „Лукойл Нефтохим”
Бургас и в момента гори.
Сигналът е постъпил На брега на ез.”Вая” е РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
намерена
мъртва
птица
(чапла), цялата покрита с
мазут.

5.

15.02.2011 г.

6.

17.02.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерен
труднолетящ РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
мишелов (Buteo buteo) в
района на Западно пристанище
Контейнерен
терминал
Бургас.

7.

28.02.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерена
по „Зелен телефон”
кукувица.

е

премръзнала РИОСВ-Бургас

замърсена земна повърхност в
канавката на пътя /площ с
размери: дължина 200 м, ширина
0.50 м./. Взети са проби за анлиз
от РЛ-Бургас. Санкцията за
замърсяване
на
земната
повърхност ще бъде изчислена
след излизане на резултатите от
взетите за анализ проби.
Горяла е част от тръстиката по
канала. По време на проверката на
09.02.2011 г. всичко е било
изгасено.
При извършената проверка на
15.02.2011 г. на брега на ез. ”Вая”
в района на Бургаския затвор е
намерена мъртва птица от вида
голяма бяла чапла (E.alba), цялата
покрита с мазут. Видът е защитен,
включен в Приложение 3 на ЗБР.
По преценка на експертите, на
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР
птицата е оставена на мястото,
където е намерена. Направен е
оглед на района, при който не са
установени нефтени петна.
Птицата е занесена на преглед при
ветеринарен лекар. При прегледа
се установява, че мишеловът е
зацапан с машинно масло и има
съмнение
за
инфекциозни
заболявания - трихомоноз или
шаркодифтерит, поради което е
изпратен
за
специализирана
медицинска помощ в ЦРРРВ-Ст.
Загора.
В сградата на РИОСВ-Бургас е
донесен намерен премръзнал млад
екземпляр от вида обикновена
кукувица
(Cuculus
canorus).

Птицата е в добро жизнено
състояние, но остава временно за
наблюдение в отдел „Биологично
разнообразие
и
защитени
територии”, след което ще бъде
пусната в природата.

