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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил Намерен щъркел на 5 км до
по „Зелен телефон”
бензиностанция „Лукойл”.

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

1.

01.02.2012 г.

2.

02.02.2012 г.

Сигналът е постъпил От автосервиз намиращ се до
по „Зелен телефон”
бившия ДАП в гр Карнобат
изтичат масла, които отиват
към фурна „Диамант”.

Община
Карнобат

3.

03.02.2012 г.

Сигналът е постъпил Бедстващ (измръзнал) лебед в
по „Зелен телефон”
Св. Тома в Дюни.

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Птицата е от вида бял щъркел
/Ciconia ciconia/ със счупено
крило, вероятно пострадала от
удар с МПС, нуждае се от
специализирана помощ. Видът е
защитен по чл. 37, от ЗБР
/включен в Приложение 3/. На
основание чл.39, ал.2, т.2 е
изпратен
за
лечение
в
Спасителния център в Стара
Загора.
Извършена е проверка от
служители
на
Община
Карнобат.
Писмено
е
уведомена РИОСВ-Бургас. При
проверката не е установено
нарушение.
Сигналоподавателят е намерил
до асфалтов път лебед в
неадекватно състояние,
прибрал го е и впоследствие е
подал сигнал до ПЗЦ “Пода”.
При проверката е установено,
че лебедът е млад екземпляр от
вида ням лебед /Cygnus olor/,
няма видими физически
наранявания и се намира в
добро жизнено състояние след
престоя си на закрито. На
основание чл.39,ал.2, т.4, ЗБР
лебедът е пуснат в блато
1

4.

03.02.2012 г.

Сигналът е постъпил Стрелба на пойни птици в кв.
по „Зелен телефон”
„Сарафово”(до асфалтираната
алея до морето).

РИОСВ-Бургас

5.

03.02.2012 г

Сигналът е постъпил На Евиния плаж
по „Зелен телефон”
ранена патица.

РИОСВ-Бургас

6.

03.02.2012 г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

намерена

Ранен сокол на ул.”Албена”10
в Горно Езерово.

РИОСВ-Бургас

Алепу.
На
плажната
ивица
в
кв.Сарафово е открит един
мъртъв
екземпляр
голям
корморан (Phalacrocorax carbo)
с огнестрелна рана в областта на
корема. Не е открито лице,
упражняващо стрелба. Видът
голям корморан не е включен в
Приложение 3 на ЗБР.
В заградената част до оградата
на Евиния плаж е намерена
птица от вида бял ангъч
(Tadorna tadorna), защитен по
чл. 37 от ЗБР. Птицата е
неконтактна, със силно забавена
реакция,
студено
тяло
и
изтощена. Ангъчът няма видими
наранявания, но са налице
признаци на заболяване, поради
което
се
нуждае
от
специализирана помощ. На
основание чл. 39,ал. 2, т. 2 е
изпратен
за
лечение
в
Спасителния център в Ст.
Загора.
В деня на подаване на сигнала
група
деца
са
намерили
бедстващ екземпляр от вида
малък ястреб (Accipiter nisus) и
са
го
предали
на
сигналоподавателката.
При
проверката
се
констатира
фрактура на лявото крило.
Нуждае се от специализирана
медицинска помощ, поради
което е изпратен в Спасителния
център в гр.Стара Загора на
2

7.

06.02.2012 г.

Сигналът е постъпил Ранен лебед в Поморие, к-г
по „Зелен телефон”
„Европа”,к-с”Бели платна”.

РИОСВ-Бургас

8.

08.02.2012 г.

Сигналът е постъпил На плажа в Поморие на плажа
по „Зелен телефон”
до Гранд Хотел „Поморие”,
над дигата има бедстващ
лебед.

РИОСВ-Бургас

9.

09.02.2012

Сигналът е постъпил Сл. Бряг посока Св. Влас след
по „Зелен телефон”
хотел „Хелена” има портал,
който води до плажа на който
има бедстващ лебед.

РИОСВ-Бургас

Сигналът е постъпил След Евиния плаж малко
по „Зелен телефон”
бедстващо лебедче и голям

РИОСВ-Бургас

10. 13.02.2012 г.

основание чл.39, ал. 2 от Закона
за биологичното разнообразие.
Видът малък ястреб е защитен
съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и
включен в приложение №3 на
същия закон.
Лебедът е от вида ням лебед
(Cygnus olor), защитен вид, Не
са установени видими външни
наранявания и след престоя в
община Поморие е във видимо
по-добро жизнено състояние. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
ЗБР лебедът е пуснат в
Атанасовско езеро.
Сигналът е подаден към края на
работния ден. Разговаряно е със
сигналоподателката, от която е
установено, че лебедът няма
видими наранявания и просто се
е сгушил на дигата. Тя е поела
ангажимент
да
наблюдава
птицата през следващия ден и
при наличие на признаци на
отпадналост
отново
да
сигнализира. На следващия ден
в нейно присъствие лебедът е
отплувал в морето.
Проверката е извършена от екип
БДЗП-Бургас. Не е открит ранен
лебед на посочения плаж. В
морето са плували ято лебеди,
към които вероятно се е
присъединила птицата, за която
е подаден сигнал.
При
направен
обход
на
плажната ивица не е намерен
3

умрял лебед.

11. 13.02.2012 г.

Сигналът е постъпил В дясната част на вълнолома
по „Зелен телефон”
под ресторант „Ксентина”
бедстващ лебед.

РИОСВ-Бургас

12. 14.02.2012 г.

Сигналът е постъпил Бедстващ малък лебед между РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
Солниците и Капаните

13. 14.02.2012 г.

Сигналът е постъпил На
поморийското
по „Зелен телефон”
намерен ранен лебед.

езеро РИОСВ-Бургас

мъртъв лебед, но е намерен
мъртъв екземпляр от вида
кафявоглава потапница /Aythya
ferina/. Бедстващият млад лебед
е занесен па ПЗЦ „Пода" във
волиерата, до транспортирането
му в Спасителния център. След
няколкочасов престой лебедът
умира. На осн. чл. 39, ал.2, т. 4
от ЗБР, мъртвата птица е
оставена в тръстиките на ЗМ
Пода.
Птицата е от вид ням лебед
(Cygnus olor) в лошо състояние,
силно изтощена и отпаднала.
Немият лебед е защитен вид по
чл. 37 от ЗБР. Изпратен е за
лечение и възстановяване в
Спасителен център в гр. Стара
Загора на основание чл.39, ал.2.
т.2 ЗБР.
След извършен обход на
плажната ивица не беше открит
бедстващ лебед. На около 20 –
30 м навътре в морето се
наблюдава двойка лебеди, без
признаци на изтощение.
Птицата е от вида ням лебед
(Cygnus olor). Лебедът е слаб,
изтощен, поради липсата на
храна вследствие на лошите
климатични
условия
и
замръзването на водоемите през
последните две седмици по
Южното Черноморие. Няма
видими външни наранявания, но
се нуждае от специализирана
медицинска
помощ
за
4

14. 15.02.2012 г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

На южния плаж на Несебър има РИОСВ-Бургас
бедстващ лебед.

15. 15.02.2012 г.

Сигналът е постъпил
по „електронната
поща на РИОСВБургас”

Подаден
е
сигнал
за РИОСВ-Бургас
съоръжение, което се намира на
южния бряг р. Хаджийска, за
което се има съмнение, че
изтичащите от него води са
фекални.
Както и незаконно депо за
строителни отпадъци.

възстановяване, поради което,
на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от
Закона
за
биологичното
разнообразие е изпратен за
лечение в Спасителния център в
гр. Ст. Загора. Видът ням лебед
(Cygnus
olor)
е
защитен
съгласно
Закона
за
биологичното разнообразие и е
включен в Приложение N3 на
същия закон.
При обход на цялата плажна
ивица на Южен плаж от
последния хотел до скалите в
посока с. Равда не е открит
бедстващ лебед. На 10 м в
морето се наблюдава ято от 5
неми
лебеда,
към
които
вероятно се е присъединил
лебедът, за който е подаден
сигнал.
Извършена
е
съвместна
проверка с представители на
община Несебър. При оглед на
мястото са констатирани два
броя полиетиленови тръби –
единият край на едната тръба е
потопен в реката, а другият и
край се намира в двора на хотел
„Заара“. Другата тръба е
изрязана – няма връзка с реката.
Единият и край завършва на
около 5 м. от реката, а другия и
край – в близост до циментова
постройка в двора на комплекс
„Азуро“. По данни на охранител
на комплекс „Азуро“ двете
тръби са монтирани с цел
5

16. 20.02.2012г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

На 5ти км (зад краварника) е
намерен лебед, който не може
да лети.

РИОСВ-Бургас

17. 20.02.2012г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

Пеликан със счупено крило на
разклона за мина „Черно море”.

РИОСВ-Бургас

водовземане от р. Хаджийска
чрез поставяне на помпи. В
момента на проверката няма
монтирани
помпи,
не
се
констатира
водовземане от
реката и при огледа на района не
констатира
водовземане от
реката и при огледа на района не
констатираха други изведени
към реката тръби.
При проверката се установи, че
фирма „Антониони55 „ЕООД е
складирала
строителни
отпадъци от разрушените от нея
басейни на собствен терен.
Дадени
са
предписания
отпадъците да се изнесат на
действащо депо в срок до 20
април .
Лебедът е от вида /Cygnus olor/
– ням лебед, защитен вид по чл.
37 от ЗБР, силно изтощен и
отпаднал от продължително
гладуване,
без
видими
наранявания. Нуждае се от
специализирана помощ. Оставен
е временно в ПЗЦ „Пода“ за
стабилизиране, преди да бъде
транспортиран до Спасителния
център за диви животни в Стара
Загора. След няколко часа,
въпреки лекарствата, лебедът
умира. На основание чл. 39, ал.
2, т. 4 е оставен в тръстиките на
езеро Вая.
При проверката се установи, че
птицата е от вида поен лебед
(Cygnus cygnus). Лебедът е с
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18. 21.2.2012

Сигналът е постъпил
по „електронната
поща на РИОСВБургас”

В Слънчев Бряг - юг до Какао
Бийч дюната се разрушава и
плажа се разширява

РИОСВ-Бургас
община Несебър

19. 22.02.2012г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

Бедстваща птица в градинката
на гарата, по голяма от гларус,
черно тяло, бяла глава, не е с
клюн на хищник.

РИОСВ-Бургас

провиснало крило и видимо
накуцва. Намира се с ято лебеди
и малки белочели гъски в нива
до пътя за м.с. Черно море. При
опит да бъде приближена
птицата отлита заедно с ятото.
При проверката се констатира,
че в резултат на лошите
метеорологични условия в
началото на месец февруари е
разрушена
брегозащитната
пясъчна дига. От високите
вълни е отнет пясъка, частично
са
разрушени
обекти
(заведения, дървени пътеки).
Към датата, на която е
направена
снимката,
приложена
към
сигнала,
служители на концесионера на
морски плаж „Слънчев бряг –
юг”
са
извършвали
разчистване на изнесените от
морето отпадъци и остатъците
от
разрушената
дървена
пътека. Изградена е отново
пясъчна брегозащитна дига.
При гореспоменатите дейности
е използвана механизирана
техника. Не се установи
навлизане в границите на
природна
забележителност
„Пясъчни дюни в м. Бабата”.
При извършената проверка се
установи, че птицата е от вида
белочела водна кокошка (Fulica
atra). Птицата е жизнена, лети и
не може да бъде уловена. Няма
никакви външни наранявания,
7

20. 22.02.2012г.

Сигналът е постъпил Пострадал
мишелов
по „Зелен телефон”
счупено крило.

със РИОСВ-Бургас

21. 23.02.2012г.

Сигналът е постъпил Намерена птичка омазана в РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
мазут на бургаския плаж (до
моста).

22. 23.02.2012г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

Малко орле на южния портал РИОСВ-Бургас
на „Солниците”.

поради което е оставена на
мястото, на което е намерена.
При извършване на проверката
се установи, че птицата е от
вида обикновен мишелов (Buteo
buteo). Мишеловът е в тежко
състояние със счупено крило,
счупен крак и голяма открита
рана, която кърви.
Нуждае се от специализирана
медицинска помощ и лечение в
Спасителен център за диви
животни – гр. Стара Загора. При
транспортирането на птицата до
автогара Бургас тя умира.
Птицата е от вида белочела
водна кокошка (Fulica atra),
силно изтощена, отпаднала и
слаба.
Няма
следи
от
замърсяване на перата с мазут.
Видът не е защитен по чл. 37
(Приложение 3) ЗБР. Включен е
в Приложение 4, по чл. 41, ал. 1
на ЗБР – видове под режим на
опазване и регулирано ползване,
за който няма издадена заповед
на министъра на ОСВ, т.к.
популцията е в добро състояние.
Поради голямата посещаемост
на плажа, птицата е пусната в
ПР ”Атанасовско езеро”.
При проверката се констатира,
че птицата е от вида обикновен
мишелов (Buteo buteo). Птицата
е жизнена, без видими външни
наранявания,
храни
се
с
труповете на умрели водни
кокошки. Птицата не може да
8

23. 27.02.2012г.

Сигналът е постъпил
по „Зелен телефон”

В Поморие в двора на EVN РИОСВ-Бургас
бедстващ лебед.

24. 27.02.2012г.

Сигналът е постъпил
по „електронната
поща на РИОСВБургас”

Нерегламентирано
производство
на
въглища.

РИОСВ-Бургас
дървени

бъде уловена, поради което е
оставена на мястото, на което е
намерена на основание чл. 39,
ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие.
Птицата е от вида ням
лебед (Cygnus olor),
защитен защитен по чл.
37 от ЗБР. Лебедът няма
видими
наранявания,
приема храна но поради
малкото пространство в
двора не може да
излети. Транспортиран
е до ЗМ“ Бургаски
солници“, където е
пуснат
в
южно
Атанасовско езеро.
На 27.02.2012г. е извършена
проверка на площадката за
производство
на
дървени
въглища на ,,Никимол” ООД гр.
Асеновград, ул. ,,Речна” №14, с
управител
Яна
Николаева
Велкова,
ЕИК
020461738,
находяща се в местността
,,Чатал гечид” в землището на с.
Люляково,
Община
Руен,
Област Бургас.
Констатирано
е,
че
производствената дейност е
прекратена през м. Декември
2011г. Няма запалени жижни,
няма заредени за запалване,
няма и складирани дърва за
овъгляване. Работниците са
освободени, има само охрана.
Подаденият сигнал по ,,Зеления
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телефон” в МОСВ не отговаря
на истината.
За
проверката
има
съставен
констативен
протокол №0003229 К1-9 от 27.02.2012г.
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