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

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИ
Я
Сигналът
е Незаконен
къмпинг
в РИОСВ-Бургас
постъпил
по природна
забележителност
електронната
„Пясъчни
дюни
между
поща на РИОСВ- къмпинг Златна рибка и
Бургас
къмпинг Градина“.

1.

01.09.2012

2.

05.09.2012

Сигналът
е Труп на делфин в Поморие, РИОСВ-Бургас
получен
на пред хотел „Релакс”, трупът е
Зеления телефон в морето и течението го носи в
посока Равда.

3.

05.09.2012

Сигналът
е Ранен жерав на плажната РИОСВ-Бургас
получен
на ивица
пред
дискотека
Зеления телефон „Бедрум” в Слънчев бряг.

4.

05.09.2012

Сигналът

е На плажа на к-г ”Градина” РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

След направена проверка са установени
следните
нарушения:
разполагане
на
множество каравани, палатки, захранвани с
ток и вода, монтирани мивки, отвеждащи
водите в пясъка, навеси с различни размери,
бани с тоалетни; навлизане и паркиране на
МПС; неизпълнение на условия, заложени в
становище на РИОСВ-Бургас за съгласуване
на схема за преместваеми обекти и
съоръжения на територията на морски плаж
„Градина – централен”.
Управителят на „РИНГ III“ ООД, наемател на
плажа, е поканен да се яви в РИОСВ – Бургас
за съставяне на акт за установено
административно нарушение.
Установеният труп е на делфин от вида
муткур /Phocoena phocoena/ с дължина на
тялото 1,30 метра, без видими следи по тялото
от насилствена смърт.
Видът муткур е защитен по чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и е включен
в приложение №3 на същия закон. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 трупът се оставя
на място.
Направена е проверка на място.
Птицата е била млад гларус в добро
състояние, отправила се е към водата и е
отплувала.
При проверката бе открит делфин от вида
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получен
на срещу централния вход (на
Зеления телефон 100 м в посока Черноморец) е
открито мъртво делфинче.

5. 10.09.2012

Сигналът
е На бул. „проф. Яким Якимов”
получен
на срещу бензиностанция „Арбо”
Зеления телефон (до сградата на фирма „Инра”)
е намерено пеликанче с
наранено крило.

6.

12.09.2012

Сигналът
е
постъпил
по
електронната
поща на РИОСВБургас

7.

13.09.2012

8.

13.09.2012

Сигналът
е Бедстващ
пеликан
в
получен
на поделението
в
Лозово
Зеления телефон (Индустриална
зона,
ул.
„Одрин” до „Кроношпан”.)

9.

13.09.2012

Сигналът
е Намерен е малък воден бик с
получен
на ранено крило в кв.
„Д.
Зеления телефон Езерово”.

Заустване на отпадъчни води в
дерето и в дъждовната
канализация на вилна зона
„Минерални бани”, кв. Ветрен,
гр. Бургас.
Сигналът
е В Приморско е намерена
получен
на ранена птица – авлига, която
Зеления телефон не може да лети.

муткур с дължина на тялото 60 см. Трупът е
на млад делфин, без следи от насилствена
смърт.
Видът муткур е защитен по чл. 39, ал. 2, т. 4
от ЗБР се оставя на място.
РИОСВ-Бургас Птицата е от вида Розов пеликан /Pelecanus
onocrotalus/, млад, с рана на левия крак. Видът
е защитен по чл. 37 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и е включен в
Приложение №3 от същия закон.
На основание чл. 39, ал.2 т. 2 от ЗБР пеликана
се изпраща в „Спасителен център” Стара
Загора.
РИОСВ-Бургас Извършена е проверка съвместно
с
Община Бургас екоинспектори от Община Бургас и
сигналоподавателите. Не е констатирано
нерегламентирано заустване на отпадните
води.
РИОСВ-Бургас Установено е, че птицата е в добро състояние,
но има нужда от наблюдение за 24 часа.
Авлигата е включена в Приложение №3 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и
е защитен по чл. 37 от същия закон.
На основание чл. 39, ал. 2 т. от ЗБР птицата се
пуска на свобода в подходящ район.
РИОСВ-Бургас Пеликанът се нуждае от специализирана
помощ. Видът Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/ е защитен по чл.37 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и е включен
в Приложение №3 на същия закон. Видът е
защитен, на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР
се праща в „Спасителен център за диви
животни.
РИОСВ-Бургас Птицата е от вида Малък воден бик
/Ixobrychus minutus/, с ранено крило.
Видът е защитен по чл. 37 от ЗБР и е включен
в Приложение №3 на същия закон.
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10. 14.09.2012

Щъркел с ранено крило на
Пода преди бензиностанцията
на „Петрол”
В канала до „Славянка”
(свързващ Вая с морето)
цистерна изхвърля литри
черно масло.

РИОСВ-Бургас

12 19.09.2012
.

Сигналът
е Близо до в.с. „Елените” е
получен
на намерено бедстващо птиче
Зеления телефон (бледо кафеникаво до бежово)

РИОСВ-Бургас

13 20.09.2012
.

Сигналът
получен

РИОСВ-Бургас

11 18.09.2012
.

Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон
Сигналът
е
получен
на
Зеления телефон

е На новия кей на Пристанище
на Бургас
(Японското

РИОСВ-Бургас

На основание чл. 39 ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата
се праща в „Спасителен център за диви
животни” Стара Загора за лечение.
При проверката е обходен посочения терен,
но птицата не е открита.
В района на пристанище Бургас – терминал
„Запад” на 21 корабно място е допуснат
разлив на сантинни води от резервоар
разположен на фундамент на брега. Аварията
е вследствие на прогнило дъно на резервоара
и към момента на проверката се предприеха
действия от „Пристанище Бургас” за
ограничаване на замърсяването.
Поставени се бонови заграждения в морето за
ограничаване
на
замърсяването.
На
бетоновата площадка се изгради защитна дига
от пясък и със специализирана засмукваща
цистерна за сантинни води започна събиране
на количествата от площадката.
Дадено е предписание на Изпълнителния
директор на „Пристанище Бургас” ЕАД да
бъде изведен от експлоатация авариралия
резервоар и да се продължи почистването до
ликвидиране на замърсяването. Извършено е
цялостно почистване на замърсяването в
района.
Птицата е от вида тръстиково шаварче
/Acrocephalus arundinaseus/, младо, не се
изправя на крака. На основание чл. 39, ал. 2, т.
2 от Закона за биологичното разнообразие
птицата се изпраща в „Спасителен център за
диви животни” – град Стара Загора.
Видът е защитен по чл. 37 от ЗБР и е включен
в Приложение №3 на същия закон.
След оглед на територията на Пристанищен
терминал Бургас Изток – 2 (нов кей) се
3

Зеления телефон пристанище) има разлив на
гориво (мазут или нафта). На
около 200 м от кея има
умрели медузи и риба

14 20.06.2012
.

Сигналът
е Ръждива чапла със счупено
получен
на крило, нараняване и открита
Зеления телефон рана.

РИОСВ-Бургас

15 20.09.2012
.

Сигналът
е В Бургас – до Районния съд са
получен
на обгазени. Мирише на нафта.
Зеления телефон От сутринта мирише, но в
момента
миризмата
е
непоносима.

РИОСВ-Бургас

17 24.09.2012
.

Сигналът
е Пусната е рибарска мрежа в РИОСВ-Бургас
получен
на „Атанасовско езеро” – в
Зеления телефон северните части на северен
солник

18 24.09.2012
.

Сигналът
е В Обзор, к-с „Аврора” на РИОСВ-Бургас
получен
на южния плаж до замъка пред
Зеления телефон офиса на хотел „Аврора” от 10

установи: В края на Пристанищния терминал
– корабни места №32 и №33 се наблюдава
съвсем
тънък
прекъснат
филм
на
повърхността на водата около кейовата стена.
Предполагаем източник на наблюдавания
филм около кейовата стена на Пристанищен
терминал Бургас Изток – 2 е възникналия на
18.09.2012 г. разлив в района на пристанище
Бургас – терминал „Запад”. Не се установи
наличие на умряла риба.
Птицата е от вида ръждива чапла /Ardea purpurea)/в безпомощно състояние. Видът е
защитен по чл. 37 от ЗБР и е включен в
Приложение №3. На основание чл. 39, ал.2, т.
2 от ЗБР птицата се изпраща в „Спасителен
център за диви животни” град Стара Загора за
лечение.
В централна градска част кратковременно
разпространение на специфична миризма на
газ пропан-бутан. Източникът не е установен,
тъй като обгазяването е краткотрайно и е в
няколко района последователно. Мобилната
станция, спряна в района, не отчита
превишения на нормите на контролираните
замърсители.
При направена проверка се установи, че в
района на Северните солници при ПР
„Атанасовското езеро” е заложена рибарска
мрежа. В района няма открити лица. Мрежата
е с дължина между 60 и 80 м и дебелина на
окото около 24 мм.
На основание чл. 84, ал. 1 от Закона за
защитените територии мрежата се отнема в
полза на държавата.
В разговор със сигналоподателя е установено,
че птицата не се е появявала от няколко дни.
Няма основание да се счита, че птицата е в
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19 25.09.2012
.

дни има бедстващ лебед.
Опитвали са се да го хранят.
Сигналът
е Намерено бедстващо пиле в к- РИОСВ-Бургас
получен
на с „Изгрев, до бл. 49 (черно,
Зеления телефон голямо колкото гугутка, с бяло
около крилата)

20 26.09.2012
.

Сигналът
е Препарат от защитен вид РИОСВ-Бургас
получен
на (тръноопашата
потапница). РПУ Поморие
Зеления телефон Намира се в гр. Поморие в
заведение “Св. Никола” на ул.
„Крайбрежна”
(една
от
пресечките срещу фара).

21 29.09.2012
.

Сигналът
е В Поморие пред хотел РИОСВ-Бургас
получен
на Калифорния
до
Софарма
Зеления телефон бедстващ лебед.

30.8.2012

Сигналът
е
постъпил
по
електронната
поща на РИОСВБургас

Проверка
на
обект
за РИОСВ-Бургас
производство
на
дървени
въглища до с. Бероново.
Работи се по открит способ,
който е забранен на ЗЧАВ.

недобро състояние.
Птицата и е от вида Зеленоножка /Gallimila
chloropus/. Видът е защитен по чл. 37 от ЗБР и
е включен в Приложение №3 на същия закон.
Птицата е млада, с травма на краката, не може
да се изправя.
На основание чл.39, ал.2, т. 2 от ЗБР птицата
се изпраща в „Спасителен център за диви
животни” – Стара Загора за лечение.
След получаване на сигнала е направена
проверка съвместно със служител на РПУ
Поморие. Установено е, че заведението „Св.
Никола” в Поморие, на ул. „Крайбрежна” е
сезонно и на 26.9.2012 не работи.
Сигналоподателят бе поканен на проверката,
но не пожела да присъства.
Птицата е от вида Ням лебед (Cygunus olor), в
добро
здравословно
състояние,
много
активна. Видът е защитен по чл. 37 от ЗБР и е
включен в Приложение №3 на същия закон.
На основание чл. 39. ал. 2 т.1 лебеда се пуска
на свобода в подходящ район – ПР
„Атанасовско езеро” (ЗБР).
Констатирано е, че на площадката няма
изградени жижни за производство на дървени
въглища по открития способ. Производството
се извършва по закрития способ в пещи,
иззидани в земята и покрити с метални
капаци. Димните газове се изпускат
организирано през комин, след допълнително
изгаряне на пиролизните газове.
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