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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
ОТГОВОРНА
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
Сигналът е получен Ранена птица в с. Кубадин, РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Община Средец

1.

04.03.2013

2.

05.03.2013

Сигналът е получен В село Маринка, цех за матраци РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
вдига шум.

3.

07.03.2013

Сигналът е получен На ул.“Мара Гидик“ е намерено РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
малко птиче паднало от гнездо.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При извършената проверка е
установено, че птицата е от вида
ням лебед (Cygnus olor), защитен
вид, включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие (ЗБР) . Екземплярът е
в добро общо състояние, има рана
на крилото. На основание чл.39,
ал.2, т.2 на Закона за биологичното
разнообразие птицата е изпратена
на лечение в Спасителен център за
диви животни – гр. Стара Загора.
Извършена е съвместна проверка с
Регионална лаборатория – Бургас с
контролно измерване на шум в
присъствието на сигналоподателят
и управителят на дружеството в 7
броя измерителни точки и в 3 броя
измерителни точки в място на
въздействие. Ще бъде наложена
имуществена санкция по Закона за
защита от шума в околната среда за
превишаване
на
граничните
стойности.
При проверката е констатирано, че
птицата е от вида Черношипа
ветрушка/керкенез
(Falco
tinnunculus), защитен вид, включен
в Приложение 3 на Закона за
1

4.

13.03.2013

Сигналът е получен В к.к. Слънчев бряг е намерено РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
соколче със счупено крило.

5.

25.03.2013

Сигналът е получен Намерена е черешарка
на Зеления телефон
счупено крило.

6.

25.03.2013

Сигналът е получен В к.к. Слънчев на централния РИОСВ - Бургас

със РИОСВ - Бургас

биологичното
разнообразие.
Екземплярът е в добро състояние,
жизнен, без видими външни
наранявания. На основание чл.39,
ал.2, т.1 на Закона за биологичното
разнообразие птицата е пусната на
свобода на подходящо място.
При проверката е установено, че
птицата е от вида обикновен
мишелов (Buteo buteo), защитен
вид, включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие.
Екземплярът
с
видимо външно нараняване, със
счупено крило. По време на
транспортирането
птицата
е
починала. На основание чл.39, ал.2,
т.4 на Закона за биологичното
разнообразие птицата е оставена в
природата.
При проверката е констатирано, че
птицата е от вида черешарка
(Coccothraustes
coccothraustes),
защитен
вид,
включен
в
Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие /ЗБР/.
Екземплярът е жизнен, с много
лека
повърхностна рана на
крилото. Преди осигуряването на
транспорт до Спасителен център за
диви животни – гр. Стара Загора
птицата се е възстановила напълно
и на основание чл.39, ал.2, т.1 на
ЗБР е пусната в природата на
подходящо място
При проверката се установява, че
2

на Зеления телефон

плаж е намерен делфин оплетен
в рибарска мрежа.

7.

26.03.2013

Сигналът е получен Щъркел със счупено крило на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
пътното платно посока БургасАйтос, на 1 км след кв. Ветрен.

8.

26.03.2013

Сигналът е получен Пожар в цех за химикали на РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
фирма „Джи Би Си“ в района на
„Елкабел“.

9.

28.03.2013

Сигналът е получен Нерегламентирано сметище в с. РИОСВ - Бургас
на Зеления телефон
Речица,
Община
Руен.
Сметището е в стопанския двор
на селото.
Сигналът е получен Замърсяване с битови и РИОСВ - Бургас
на електронната поща строителни
отпадъци
на
територията на с.Факия.

10. 28.03.2013

трупът е на делфин от вида афала
(Tursiops truncatus), дължина на
тялото 2,40 м, в начален стадий на
разлагане. На основание чл. 39,
ал.2, т.4 на Закона за биологичното
разнообразие трупът е оставен на
място.
При извършената проверка е
обходен посочения район. Не е
открита пострадала птица, поради
което проверката е преустановена.
Запалил се е разтопен восък, от
който впоследствие се запалва
стелаж с етикети от хартия.
Пожарът е потушен след засипване
с пясък от работещите в обекта.
Няма загазяване с димни газове
извън работното хале. Няма
запалване на химични вещества.
Предстои проверка.

Установено е замърсяване с битови
отпадъци и торов отпад. Дадено е
предписание
на
кметския
наместник за почистване до
14.06.2013 г.
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