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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
Я
Сигналът
е Ранена
птица
по
пътя РИОСВ-Бургас
получен
на Каблешково – м.с. „Черно
Зеления телефон Море” (до жп прелеза)

1.

03.10.2012

2.

03.10.2012

Сигналът
е Керкенез със счупено крило в РИОСВ-Бургас
получен
на ПЗЦ „Пода“.
Зеления телефон

3.

05.10.2012

Сигналът
е Лов на пойни птички в к-с „М. РИОСВ-Бургас
получен
на Рудник”
между
Зеления телефон бензиностанцията на „Лукойл”
и строежа на новия „Лидл”.

4.

08.10.2012

Сигналът
е В ж.к. „Възраждане“ всяка РИОСВ-Бургас
получен
на вечер по различно време
Зеления телефон обгазяване с неопределена
миризма на Нефтохим.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

При проверката се установи, че птицата е от вида
обикновен мишелов /Buteo buteo/. Видът е защитен
по чл. 37 от Закон за биологичното разнообразие
(ЗБР) и е включен в Приложение №3. Птицата е в
безпомощно състояние със счупено ляво крило. На
основание чл. 39, ал. 2 т. 2 от ЗБР се изпраща за
лечение в „Спасителен център за диви животни”
град Стара Загора.
Птицата е от вида керкенез (обикновена ветрушка)
/Falco tinunculus/. Видът е защитен по чл. 37 от
ЗБР и е включен в Приложение № 3 на същия
закон. Птицата е със счупено крило, в безпомощно
състояние. На основание чл. 39 ал. 2, т. 2 от ЗБР се
изпраща в „Спасителен център за диви животни”
град Стара Загора.
При извършената проверка е установен лов на
пойни птици с мрежа. При приближаване до
мястото нарушителите са избягали, оставяйки
мрежа, три кафеза с по една птица във всеки,
които са конфискувани. Намрените в кафезите
елшова скатия и два щиглеца, защитени по чл. 37
от ЗБР и включени в Приложение №3 на същия
закон, са пуснати на свобода в резерват
„Ропотамо”.
В продължение на няколко дни са извършени
проверки с комисия за установяване на
разпространение на неприятни миризми около
площадката на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
Констатирано е наличие на неприятни миризми, за
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5.

11.10.2012

Сигналът
е Миризма на бензин в 4
получен
на сутринта в „Славейков” срещу
Зеления телефон МОЛ „Галерия”

6.

12.10.2012

Сигналът
е Ранен керкенез в ПЗЦ Пода, РИОСВ-Бургас
получен
на подготвен за транспортиране
Зеления телефон до СЦ в гр. Стара Загора

7.

18.10.12

Сигналът
е В ПЗЦ „Пода” е донесена РИОСВ-Бургас
получен
на ранена птица с ранено крило.
Зеления телефон

8.

19.10.12

Сигналът
е В с. Дюлино, община Бяла, р. РИОСВ-Бургас
получен
на Двойница се замърсява от
Зеления телефон бетонов възел, който води
баластра от реката, преработва
я и отново я връща в реката.

което на дружеството ще бъде наложена санкция.
При извършения обход на района около бл. 173 в
к-с „Славейков” и „МОЛ – Галерия” не са
констатирани неприятни миризми на бензин. В
продължение на няколко дни са извършени
проверки с комисия за установяване на
разпространение на неприятни миризми около
площадката на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
Констатирано е наличие на неприятни миризми, за
което на дружеството ще бъде наложена санкция.
Ранена птица от вида керкенез /Falco tinnunculus/,
донесена от граждани в ПЗЦ ”Пода”. Видът е
защитен по чл. 37 от ЗБР и е включен в
Приложение №3 на същия закон. Птицата е в
безпомощно състояние и се изпраща за лечение в
„Спасителен център за диви животни” – Стара
Загора на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР.
При проверката е установено, че птицата е от вида
забулена сова (Tyto alba), с ранен ляв крак и крило.
Видът забулена сова е защитен по чл. 37 от ЗБР в
Приложение №3 на същия закон.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата се
изпраща в „Спасителен център за диви животни” –
град Стара Загора.
Извършена е съвместна проверка с експерти от
Басейнова дирекция за управление на водите в
Черноморски район с център гр. Варна и
Регионална лаборатория Бургас. Установено е, че
бетонов възел в с. Дюлино не работи. На
територията на ТМСИ се установи наличен мокър
промит инертен материал, както и непромит
инертен материал. Констатира се, че има заустване
на утаени производствени отпадъчни води (след
утаители) в р. Двойница, за което обекта има
разрешително за заустване на отпадъчни води в
повърхностни
водни
обекти
№2312
0001/28,08,2007 и Решение №640/02.09.2010 г. за
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9.

29.10.12

Сигналът
е В ПЗЦ Пода е докаран розов РИОСВ-Бургас
получен
на пеликан в лошо състояние.
Зеления телефон

продължаване
срока
на
действие
на
разрешителното до 27.08.2013. Взета е еднократна
проба от утаените производствени отпадъчни
води, преди заустването им в р. Двойница.
При огледа на р. Двойница на моста при с.
Дюлино се констатира, че реката в този участък е с
минимален отток и не се наблюдава неспецифичен
цвят.
Резултатът от взетата водна проба показва
превишение
на
ИЕО,
определени
в
разрешителното за заустване по показател:
неразтворени вещества. За констатираното
превишение на "ЗСК Девня" АД ще бъде съставен
акт за установяване на административно
нарушение
Пострадалата птица, намерена зад Търговска къща
в гр. Бургас е в лошо състояние - с открита рана,
обгорена кожа и с обилно кървене, впоследствие е
умряла. Птицата е от вида Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus). Видът е защитен по чл. 37 от
ЗБР и е включен в Приложение №3 на същия
закон. На основание чл. 39 ал. 2 т. 4 от ЗБР трупът
на птицата се оставя на място.
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