ПРИЕТИ Ж АЛБИ И СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ -БУРГ АС
ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 Г.
№

1.

2.

ДАТА

03.11.2016 г.

03.11.2016 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

електронна
поща

Проблем със събирането на
РИОСВ - Бургас
отпадъци в с.Подвис

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Бургас в присъствието на сигналоподателката. В момента на
проверката не се установи препълване на контейнерите.
Дадени са предписания на кмета на община Сунгурларе за
увеличаване броя на контейнерите в с. Подвис и почистване
на площадките около контейнерите.

зелен телефон

Тралене на бяла мида на
100м. в морето на к-г "ЮГ" до
ИАРА - Бургас
хотел "Морско конче" с. Лозенец

Сигналът е предаден по компетентност на ИАРА - Бургас.

3.

03.11.2016 г.

зелен телефон

4.

05.11.2016 г.

зелен телефон

5.

09.11.2016 г.

зелен телефон

6.

10.11.2016 г.

електронна
поща

7.
8.

12.11.2016г.
13.11.2016 г.

зелен телефон

9.

13.11.2016 г.

зелен телефон

Извършена е проверка от служители на община Приморско.
На морски плаж "Перла" в
община При- Не се констатира навлизане на автомобили в границите на
гр.Приморско има 7 джипа с
морско
природната забележителност и увреждане на пясъчните
ремаркета
дюни, попадащи в защитената територия.
Бракониерство на пойни птиИзвършен е оглед на място. Не се установява присъствие на
РИОСВ - Бургас
ци до солниците.
хора в нивата.
Намерен пеликан в к-с "ПерИзвършена е проверка на място. Обходен е целия комплекс
РИОСВ - Бургас
ла" в ж.к. Зорница
"Перла" в ж.к. Зорница. Птицата не е открита.
Извършена е проверка на място, съвместно с БДЧР-Варна.
Бетоновият възел и трошачно-миячно сортировъчната инсНезаконно заустване на отпаталация не работят. Не се констатира формиране на произдъчни води и замърсяване с РИОСВ – Бургас
водствени отпадъчни води и заустване на такива. При промасла от бетонов възел на БДЧР-Варна
верката не е установено замърсяване с масла от самосвали
"ЗСК-Девня" АД
или други превозни средства. "ЗСК" АД има разрешително за
заустване на отпадъчни води, с краен срок 20.08.2020г.
РИОСВ Бургас организира среща с представители на СНЦ
РИОСВ Бургас, "Зелени Балкани" във връзка със зачестилите нарушения на
Кайтсърфисти в Поморийско
Община Помо- режима на ЗМ "Поморийско езеро". На община Поморие е
езеро
рие
направено предписани за предприемане на адекватни мерки за опазване на защитената територия.
Черна водна птица с бял клюн РИОСВ - Бургас Извършена е проверка. Намерената птица е от вида белоче-

в немощно състояние до магазин Билла в ж.к.Братя Миладинови

ла водна кокошка, включен в Приложение 4 на ЗБР. Птицата
е освободена в подходящ район, в близост до водоем.

10.

15.11.2016 г.

зелен телефон

Качулата чапла в корабостроиРИОСВ - Бургас
телния завод в Бургас

11.

16.11.2016 г.

зелен телефон

Бедстващ щъркел в Поморие

12.

23.11.2016 г.

зелен телефон

13.

25.11.2016 г.

зелен телефон

14.

25.11.2016 г.

електронна
поща

15.

26.11.2016 г.

зелен телефон

Неправилно съхранение на
отпадъци от строителни материали в магазин "ДИ ЕС ХОУМ" гр.Бургас
Лов на забранени видове птици в горичката до ж.к."Меден
Рудник"
Отвеждане на непречистени
води от дейността на цех за
гушене в с.Вълчин

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

При извършената проверка се установи, че птицата е ушат
гмурец, жизнена без видими наранявания. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР се освобождава в подходящ район, в
района на ПР "Атанасовско езеро".
Извършена е проверка. Птицата е от вида бял щъркел, защитен вид, включен в Приложение 3 на ЗБР. Жизнена е, но не
може да излети. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в Център за диви животни - Стара Загора.
Извършена е проверка. Дадени са предписания.

След разговор със сигналоподателят за определяне точното
РИОСВ - Бургас местоположение, става ясно че нарушителя е напуснал мястото след подаване на сигнала.
РИОСВ – Бургас РИОСВ - Бургас организира съвместна проверка с представиобщ.Сунгурла тели на община Сунгурларе. Проверката ще се състои на
ре
07.12.2016 г. на площадката на дружеството в с.Вълчин.
Извършена е проверка. Намерената птица е от вида обикноНамерено соколче със счупено
вен мишелов, има нараняване на крилото. На основание
РИОСВ - Бургас
крило в гората до с.Веселие
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в Център за диви животни - Стара Загора.

