ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 Г.
№

ДАТА

1

04.01.2015

2

04.01.2015

3

05.01.2015

4

06.01.2015

5

09.01.2015

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
ОТГОВОРНА
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
Зеления телефон В с. Тръстиково, общ. Камено РИОСВ - Бургас
– малко пеликанче, което не
може да лети, блъска се в
мрежи, главата му кърви.

Зеления телефон По пътя Бургас – Средец, РИОСВ - Бургас
вляво от моста, в двора на
помпена станция – лебед,
който не може да лети.
Зеления телефон Зад
тенис-кортовете
в РИОСВ - Бургас
Морската
градина
се
наблюдава орел, който не
може да лети.
Зеления телефон Пеликан на тревната площ на РИОСВ - Бургас
кръговото на изхода за Варна

Зеления телефон Бедстващ щъркел при влизане РИОСВ - Бургас
в с. Драчево. По всяко
вероятност замръзнал.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При проверката се констатира, че птицата е от
вида къдроглав пеликан, млад екземпляр.
Намерена е в района на с. Тръстиково, община
Камено. Птицата няма видими външни
нараняванявания освен леко охлузване в
областта на главата, стара, заздравяла рана.
Пеликанът е жизнен, храни се, агресивен е.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), птицата се
освобождава в подходящ район, акваторията на
ПР „Атанасовско езеро”.
При разговор със сигналоподавателя за
уточняване местоположението на птицата се
установи , че лебедът е починал.
При извършената проверка е огледан целия
район зад тенис кортовете в Морската градина.
Не е открита бедстваща птица.
Пеликанът е млад, има стара фрактура на
крилото и се нуждае от специализирана
медицинска помощ. На основание чл. 39 (2), т. 2
от ЗБР се изпраща за лечение в СЦДЖ – Ст.
Загора.
При проведен разговор със сигналоподавателя
става ясно, че щъркелът е ходил по нивата, но
вече не е там.

6

12.01.2015

Зеления телефон В Несебър на Северния плаж РИОСВ - Бургас
след „Оазис” посока устието
на реката застреляна видра.

7

13.01.2015

Зеления телефон Замърсяване на въздуха на ул. РИОСВ - Бургас
„Индустриална”, до входа на
складова база „Бургас Комерс”
с
коресилин
и
ацетон.
Мирише, когато се започне
боядисването в „ДАИ сервиз”.
В момента не може да каже
дали мирише.

Разяснено бе, че някои екземпляри (повъзрастни) остават да зимуват у нас.
На плажната ивица пред заведение „Какао
Бийч” – Сл. Бряг е намерена видра. Видрата
(Lutra lutra) е защитен вид, включен в
приложение 2 и 3 на Закона за биологичното
разнообразие, в Червената Книга на България –
категория застрашен. В долната (вътрешната
част на тялото, между задните крайници има
кръв от открита рана с d≈0.5 мм, с входно и
отходно отверстие.
На основание чл. 39(2) т. 4 ЗБР трупът се оставя
на мястото, където е намерен.
Проверката е извършена със служители на РУП
– Несебър. По случая се води незабавно
досъдебно производство.
На 14.01.2015г. е извършена проверка.
В
Автосервиза
намиращ
се
на
ул.
“Индустриалнa” №77 срещу входа на Бургас
Комерс има една камера за боядисване, която в
момента на проверката не работеше. По данни
на присъстващия на проверката същата работи
на седмица по 2-3 часа. Използват се
авторепаратурни продукти за Глазурит, същите
отговарят на изискванията на Наредбата за
ограничаване емисиите на ЛОС (летливи
органични съединения) при употреба на
органични разтворители в определени бои,
лакове и авторепаратурни продукти.
При извършена предходна проверка на
17.10.2014 г. е съставен констативен протокол
К-4-142 и е дадено предписание: да се

8

14.01.2015

9

15.01.2015

10 16.01.2015

Зеления телефон Намерена до хотел „Космос”, РИОСВ - Бургас
гр. Бургас, мъртва птица от
вида сокол скитник
Зеления телефон В Славейков до бл. 16 РИОСВ - Бургас
миризма на дървесина от
Кроношпан, мирише и в
момента

Зеления телефон Лебед със счупено крило на РИОСВ - Бургас
пътното платно на изхода на
Бургас, посока Созопол, срещу
местността „Пода”

представи за утвърждаване на схема на
пробоотборна точка в РИОСВ - Бургас със срок
30.11.2014 г. Схемата не е представена в
РИОСВ – Бургас и към аспирацията на камерата
не е монтирана пробоотборна точка.
Дадено е предписание с писмо с изх. № 459 от
22.01.2015 г. законния представител да се яви
за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение.
Намерената птица е мъртва и е предадена за
препариране на природозащитна организация.
На 15.01.2015г. е осъществена проверка.
Извършен е обход на междублоковото
пространство около бл. 71, 15 и 16 ж.к.
«Славейков» и не е констатирано наличие на
миризми, характерни за производствената
дейност на «Кроношпан България» ЕООД.
За извършване на съвместна проверка е поканен
да вземе участие и жалбоподателят, който
отказа поради невъзможност да присъства.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида ням лебед. Намерена е в района на кв.
Крайморие, в близост до пътното платно на
пътя Бургас – Созопол. Лебедът е млад, без
видими външни наранявания.
На основание чл. 39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие лебедът се пуска на
свобода в подходящ район, района на ПЗЦ Пода, кв. Крайморие, гр, Бургас.
Видът ням лебед (Cygnus olor) е защитен и
включен в приложение №3 на Закона за

11 19.01.2015

Зеления телефон Прибрана ранена птица в РИОСВ - Бургас
центъра на гр. Бургас, на
улица „Цар Асен” 55

12 22.01.2015

Зеления телефон Незаконен улов на пойни РИОСВ - Бургас
птици до Долно Езерово до жп
линията на разклона Братово –
Равнец.

13 22.01.2015

Зеления телефон На
местността
„Пода” РИОСВ - Бургас
множество мъртви птици, като
голям воден бик, чапла,
пеликан и много чайки.

14 23.01.2015

Зеления телефон Техномаркет 1 до Метро - РИОСВ - Бургас
хванат мишелов с ранено
крило.
Зеления телефон Бедстващ лебед в с. Лъка
РИОСВ - Бургас

15 26.01.2015

биологичното разнообразие.
По време на провеждане на телефонен разговор
със сигналоподавателката за уточняване на
местоположението на птицата, ни информира,
че птицата е умряла.
Съставен е акт №5 от 22.01.2015 г. заради улов
на диви пойни птици с мрежа, като се използва
за примамка установка от суха тревна
растителност. Всички живи пойни птици са
защитени, включени в приложение №3 на ЗБР.
Обходена е цялата територия на ЗМ „Пода”.
Установени са следните мъртви птици:
1) Pelecanus crispus – къдроглав пеликан, за
който има подаден сигнал и констативен
протокол №8037 от 22.01.15г.
2) Chroicocephalus ridibundus – речна чайка
– полуизяден стар труп.
Взети са органни проби за Инфлуенца А и
псевдочума на птиците.
И двата вида птици са защитени и включени в
приложение 3 на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и на основание чл. 39(2), т.4
от ЗБР се оставят на мястото, където са
намерени.
При проверката се констатира, че птицата е
излетяла и не е в сградата на Техномаркет, гр.
Бургас
Птицата е от вида ням лебед (Cygnus olor) –
защитен вид, включен в приложение 3 на Закона
за биологичното разнообразие.
Екземплярът е млад, няма видими външни
наранявания по тялото или счупени крила или

16 27.01.2015

Зеления телефон В лявото платно след окръжна ОДБХ Бургас
болница има умрял гларус.

17 27.01.2015

Зеления телефон Умряла птица прегазена от ОДБХ Бургас
кола в к-с „М.Рудник”, на
разклона (до светофара) за
„Г.Езерово” и „М.Рудник”

18 29.01.2015

Зеления телефон В село Маринка на ул. „Лазар РИОСВ - Бургас
Маджаров
е
струпана
амониева селитра, която при
дъжда се разнася по улицата.

19 29.01.2015

Зеления телефон Намерени 15 умрели косера на ОДБХ Бургас
главен път Бургас – Средец
(след отбивката за Черни връх)
вдясно има складова база за
камъни и настилки.
Зеления телефон От „Кроношпан” се вдигат РИОСВ - Бургас
големи пушеци, замърсява се

20 29.01.2015

крак, контактен е. На основание член 39 (2), т. 1
се пуска на свобода в подходящ район.
Предвид констатиран случай на птица, заразена
с вируса на птичи грип в общ.(обл.) Бургас,
незабавно е уведомен компетентният орган
„Областна дирекция по безопасност на
храните”.
Предвид констатиран случай на птица, заразена
с вируса на птичи грип в общ.(обл.) Бургас,
незабавно е уведомен компетентния орган
„Областна дирекция по безопасност на
храните”.
На тротоар на ул. „Петрова нива” №41 в
бигбегове от 500 кг се съхранява амониев
нитрат. Същият е в количество около 25 тона.
Бигбеците са плътно затворени в ненарушена
цялост. Няма разпръснато количество. Няма
течове в резултат на съхранението.
Дадено е предписание в срок до 02.02.2015 г.
амониевия нитрат да се премести на място
отговарящо на изискванията на условията за
съхранение, посочени в информационния лист
за безопасност на фирмата производител.
Предписанието е изпълнено с писмо с вх.
№770/02.02.2015г.
Във връзка с епидемиологичната обстановка в
Област Бургас сигналът е предаден по
компетентност на ОДБХ Бургас.

Проверка е извършена същия ден.
При извършения обход на района около

въздуха и обаждащия се
изразява желание да се затвори
предприятието.

21 29.01.2015

Зеления телефон Умрял гларус в двора на ОДБХ Бургас
„Майчин дом” от страната на
бл. 47 в к-с „Зорница”.

„Кроношпан България” ЕООД и най-близките
блокове на ж-к „Славейков” разположени по
протежение на ул. „Янко Комитов” и района на
КАТ, не е констатирано наличие на неприятни
миризми.
Във връзка с епидемиологичната обстановка в
Област Бургас сигналът е предаден по
компетентност на ОДБХ Бургас.

