ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2013 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
Я

1.

01.02.2013

Сигналът
е Бедстващ керкенез във фирма РИОСВ-Бургас
получен
на „Интершипинг” до Сомат.
Зеления телефон

2.

05.02.2013

Сигналът
е Има ранен лебед на плажа на РИОСВ-Бургас
получен
на Отманли преди даляна.
Зеления телефон

3.

13.02.2013

4.

13.02.2013

5.

21.02.2013

Сигналът
е Миризма на PVC от преса за бали РИОСВ-Бургас
получен
на в близост до ул. „Меден Кавал”
Зеления телефон
№1, до трансформатора, гр.
Камено
Сигналът
е На плажа в гр. Бургас пред РИОСВ-Бургас
получен
на ресторант
„Фиеста”
има
Зеления телефон
бедстваща птица
Сигналът
е Обгазяване във „Възраждане”, РИОСВ-Бургас
получен
на най вероятно от Нефтохим.
Зеления телефон

6.

22.02.2013

Сигналът
е В Несебър на плажа - изхвърлен РИОСВ-Бургас
получен
на делфин в източната част на
Зеления телефон
пристанището.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Птицата е от вида керкенез (Falco tinnunculus), защитен
по чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР). На основание чл. 39 ал. 2 от същия Закон
птицата е пусната на свобода в подходящ район.
След обхождане на терена в близост до плажа са
наблюдавани три лебеда в отлично състояние.
Бедстваща птица не е открита и проверката е
преустановена.
В гр. Камено, ул. А. Златаров, в заграден двор се
извършва балиране на пластмасови бутилки. В момента
на проверката инсталацията не работи. Не се
констатира наличие на миризма на PVC.
След обхождане на района в разстояние около
километър не е открита птица и проверката е
преустановена..
Извършена проверка от екип на община Бургас по
искане на РИОСВ-Бургас в района на магазин „Била” –
автогара Запад и магазин „Лидл”.
Констатирано е наличие на миризма на пропан - бутан
и нефтопродукти. В района се намира бензиностанция
и газстанция „БГ ойл”. На товарна гара „Вл. Заимов“ се
товарят 6 броя цистерни с бензин – в момента на
проверката. Констатира се временно разпространение
на специфични миризми на нефтопродукти.
На плажа, зад Морска гара в стария град Несебър, е
изхвърлен от морето мъртъв екземпляр от вида
обикновен делфин /Delphinus delphinus/. Трупът е в
начален стадий на разлагане, без липсващи части и
външни наранявания. На основание чл. 39, ал.2, т. 4 от
ЗБР, екземплярът се оставя на мястото, където е
намерен.
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7.

25.02.2013

Сигналът
е Излагане на пойни птички в гр. РИОСВ-Бургас
получен
на Бургас, бензиностанция „Ром
Зеления телефон
Петрол“ до Метро.

8.

26.02.2013

Сигналът
е В село Лозарево,
община РИОСВ-Бургас
получен
на Сунгурларе намерен лебед - не
Зеления телефон
може да лети

9.

27.02.2013

Сигналът
е В Бургас, на плажа от бункера до РИОСВ-Бургас
получен
на пристанището,
морето
е
Зеления телефон
замърсено с нефтопродукти.

Установено е, че в автомивка „Мания” /зад
бензиностанция на Ром Петрол/, се отглеждат в малки
клетки един екземпляр от вида елшова скатия и един
екземпляр от вида обикновено конопарче. И двата вида
са защитени по чл. 37 от ЗБР. Птиците са в добро
състояние. Птиците са опръстени от представител на
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и
пуснати в подходящ район.
Съставен е акт на физическото лице, което отглежда
птиците.
При извършената проверка се констатира, че птицата е
от вида ням лебед (Cygnus olor). Птицата е слаба,
изтощена, без видими наранявания. Нуждае се от
специализирана медицинска помощ, поради което на
основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение
в „Спасителен център за диви животни”, гр. Ст. Загора.
При извършената незабавна проверка е установено
наличие на мазни гранули (смес от пясък и
нефтопродукти) на плажната ивица. Морската вода е с
характерен мирис и цвят и без опалесценция. Дадени са
предписания на наемателя на плаж Бургас север и
Община Бургас за почистване на плажната ивица.
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