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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
СИГНАЛ
Сигналът е постъпил На крайбрежната ивица пред
по Зелен телефон
„Бургаски солници“ е намерен
труп на делфин

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

1.

01.08.2012 г.

2.

01.08.2012 г.

Сигналът е постъпил За извършване на строителнопо Зелен телефон
ремонтни дейности на ОУ
“Кирил
и
Методий“
в
с.Карагеоргиево
и
СОУ
"Никола Йонков Вапцаров" и
СОУ“Хр.Ботев“ в гр.Айтос е
необходимо премахване на
общо 431 лястовичи гнезда.

РИОСВ-Бургас

3.

01.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Изкупуване на зелена шипка в
по Зелен телефон
гр.Сунгурларе.

РИОСВ-Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Делфинът е от вида афала (Tursiops
truncatus), в напреднал стадий на
разлагане. Общата дължина на
тялото е 2,5м. Няма видими
наранявания и липсващи части. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие
(ЗБР) трупът се оставя на мястото,
на което е намерен.
С писмо изх.№4801/01.08.2012г. на
Директора
на
РИОСВ-Бургас
Община Айтос е уведомена, че е
необходимо
издаване
на
разрешение за изключение от
забраните по чл.49, ал.1 и 3 от ЗБР.
Дадено
е
предписание
до
получаване на разрешението да се
преустанови
работата
по
поставянето на външната изолация
на
училищата.
Поставените
условия в Разрешението от МОСВ
са задължителни за спазване.
Извършена
е
проверка
в
присъствието на представител на
сигналоподателя в частни домове в
гр.Сунгурларе и в с.Грозден. При
проверката не е намерен зелен плод
шипка или други лечебни растения,
които да се изкупуват от
собствениците или живущите в
домовете. Всички собственици са

4.

02.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Замърсяване на пещерата при
по електронната поща с.Младежко с медицински
на РИОСВ-Бургас
отпадъци /спринцовки/.

РИОСВ-Бургас

5.

02.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Труп
на
делфин
на РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
къмпинг“Корал“ в с.Лозенец,
Община Царево

6.

02.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Бедстваща птица на морски
по Зелен телефон
плаж Несебър-юг.

РИОСВ-Бургас

запознати при проверката със
Закона за лечебните растения.
Наличие на такива отпадъци не е
констатирано при проверката на
10.08.2012г.
Служителят
от
природен парк „Странджа, който
от м.юни 2012г. почиства района от
отпадъци до момента не
е
установявал наличие на опасни
отпадъци. По данни на кметския
наместник преди няколко месеца
жители на селото са подали устен
сигнал, че са забелязали няколко
спринцовки
пред
пещерата.
Сигналът е бил еднократен, след
което няма данни за замърсяване с
медицински отпадъци.
При проверката е констатирано, че
трупът на делфина е бил загробен
от служители на Община Царево на
площадка, намираща се на около
1км от къмпинга. В момента на
проверката трупът на делфина е
изваден за оглед от земята. При
огледа е констатирано, че трупът е
на афала (Tursiops truncatus).
Общата дължина на тялото е 2,20м.
Трупът е в напреднал стадий на
разлагане,
подут
с
остра
непоносима миризма. Няма видими
следи от насилствена смърт. На
основание чл. 39, ал.2, т.4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие (ЗБР) трупът се
оставя на мястото, на което е
намерен.
При извършената проверка на
02.08.2012г. е установен мъртъв

7.

03.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Замърсяване на река Караагач.
по Зелен телефон

РИОСВ-Бургас

8.

03.08.2012 г.

Сигналът е постъпил На плаж „Вромос“ между
по Зелен телефон
Черноморец и Атия – 2 умрели
делфина

РИОСВ-Бургас

екземпляр от вида голям корморан
(Phalacrocorax carbo), който не е
защитен
от
Закона
за
биологичното разнообразие. По
устни данни на сигналоподателя,
птицата е открита в безпомощно
състояние.
На
06.08.2012
е
извършена
проверка с пробовземане на води
от р.Караагач в района на моста на
главен път Бургас-Приморско,
преди устието и в Черно море. На
място е измерена активната
реакция pH на пробата (8,31),
наситеността ù с кислород (64%),
съдържание на разтворен кислород
(4,6 мг/л) и температура (26,8C).
Няма видимо замърсяване на
водите на р.Караагач; не се
наблюдава и засилен цъфтеж на
водорасли
(еутрофикация).
Пробите са анализирани по
показатели: азот амониев, азот
нитратен, азот нитритен, общ
фосфор (PO4), БПК5 и
ХПК.
Резултатите
от
изпитванията
показват превишение на нормите
определени
в
Наредба
№7/12.12.1986г. за определяне на
показатели и норми на качеството
на течащите повърхностни води по
показатели: азот амониев, азот
нитратен и общ фосфор (PO4).
Двата трупа са на делфини от вида
муткур. И двата са силно
разложени, дължина на тялото
1,20м и 1,30м. На основание чл. 39,
ал.2, т.4 от Закона за биологичното

9.

06.08.2012 г.

Сигналът е постъпил В землището на гр.Ахелой, в
по Зелен телефон
района до хотел“Мидия“ е
открит труп на делфин.

РИОСВ-Бургас

10. 06.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Намерен мъртъв делфин до
по Зелен телефон
къмпинг „Ахелой“.

РИОСВ-Бургас

11. 06.08.2012 г.

Сигналът е постъпил В с.Горица, Община Поморие
по Зелен телефон
замърсяване с отпадьчни води
от казан за дестилация на
алкохол.

РИОСВ-Бургас

разнообразие (ЗБР) труповете се
оставят на място.
Умрелият делфин е от вида муткур,
с дължина на тялото 1,20м - 1,30м.
като липсва опашната перка. Няма
следи от насилствена смърт. На
основание чл. 39, ал.2, т.4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие (ЗБР) трупът се
оставя на мястото, на което е
намерен.
Намереният мъртъв делфин е от
вида муткур. Дължина на тялото
1,20м-1,30м., липсва опашната
перка. Няма следи от насилствена
смърт. Делфинът е в напреднал
стадий на разлагане. На основание
чл. 39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР)
трупът се оставя на мястото, на
което е намерен.
Извършена
е
проверка
на
07.08.2012г. Не е констатирано
замърсяване с отпадъчни води от
пункта за изваряване на ракия,
находящ
се
в
с.Горица.
Отпадъчните води от казана се
отвеждат
в
каменна
шахта,
откъдето по данни на собственика
се извозват с фекални машини. За
изчерпването им не са представени
документи. На собственика на
обекта е дадено предписание да
бъде
сключен
договор
за
изчерпване на отпадните води от
шахтата на обекта и последващото
им
пречистване,
за
което
Директора на РИОСВ-Бургас да

12. 06.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Замърсяване на Черно море в
по електронната поща района на устието на
на РИОСВ-Бургас
р.Двойница. Миризма на
фекалии.

РИОСВ-Бургас

13. 07.08.2012 г.

Сигналът е постъпил В Обзор е намерен труп на
по Зелен телефон
защитен вид-делфин

РИОСВ-Бургас

14. 07.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Кафяви петна на южен плаж
по Зелен телефон
Равда.

РИОСВ-Бургас

бъде уведомен писмено.
Извършена проверка на място от
експерти от РИОСВ - Бургас и
Регионална лаборатория Бургас с
пробонабиране от река Двойница съответно на около 20 метра преди
вливането й в Черно море и
непосредствено преди вливането й.
Резултатите
от
проведените
изпитвания показват превишения
на нормите по показатели общ
фосфор и азот амониев. В реката се
заустват пречистените отпадъчни
води от (ПСОВ) “Обзор - Бяла”, в
която все още няма изградени
съоръжения за отстраняване на
азот и фосфор. Резултатите от
контролни пробовземания на изход
от ПСОВ през август 2012 г.
показват
превишение
по
показатели:
неразтворени
вещества, БПК5, ХПК и общ азот.
Делфинът е от вида муткур с
дължина на тялото 1,30м, в
напреднал стадий на разлагане.
Няма следи от насилствена смърт.
На основание чл. 39, ал.2, т.4 от
Закона
за
биологичното
разнообразие (ЗБР) трупът се
оставя на мястото, на което е
намерен.
Извършена
е
проверка
в
присъствието на концесионера на
плажа.
Не
са
констатира
замърсяване с отпадъчни води. Има
наличие на кафяви и зелени
водорасли в морето, характерни за
това време от годината. По данни

15. 08.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Обгазяване на кв.“Горно
по Зелен телефон
Езерово“ гр.Бургас.

РИОСВ-Бургас

16. 09.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Гларус със счупено крило на
по електронната поща Бургаския плаж
на РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас

17. 10.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Смрад на прасета в комплекс РИОСВ-Бургас
по електронната поща “Марина Кейп“ гр.Ахелой
на РИОСВ-Бургас

18. 10.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Обгазяване на ул.”Богориди” от Община-Бургас

на концесионера на плажа към него
и спасителите не са постъпвали
оплаквания за замърсяване на
морската вода в района.
Извършен е обход на района:
РИОСВ-Бургас-кв.“Горно
Езерово“-Братово-Каменокв.“Долно Езерово“. Констатирана
е миризма на пропарена дървесина
на шосето от „Топлофикация
Бургас“ към Бургас срещу входа на
„Кроношпан България“ ЕООД на
разстояние 60 м от оградата при
североизточен вятър. Ще бъде
актуализирана
действащата
санкция на обекта.
Сигналоподателката е уведомена с
писмо, че сребристата чайка /Larus
argentatus/, наричана още гларус,
не е защитен вид по смисъла на чл.
37 от Закона за биологичното
разнообразие /ЗБР/.
Проверка
установи
слаба
миризма от свинекомплекса на
разстояние 50 м. На оградата на
хотелския комплекс „Марина кейп“
такава не се усеща, но е
констатирана специфична миризма
от ПСОВ „Равда- Сл.бряг“. За
установяване разпространението на
миризми извън площадките на
обектите, е сформирана комисия,
която е установила наличие на
неприятни миризми от ПСОВ, за
което ще бъдат предприети
административно-наказателни
мерки.
Сигналът
е
препратен
по

по Зелен телефон
19. 10.08.2012 г.

фурната, находяща се на
същата улица.
Сигналът е постъпил На к-г “Градина” фекални коли
по Зелен телефон
изхвърлят органични отпадъци.

компетентност на Община Бургас.

20. 10.08.2012 г.

Сигналът е постъпил На плажа на ММЦ между
по Зелен телефон
Китен и Приморско е намерен
мъртъв делфин.

РИОСВ-Бургас

21. 13.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Умрял делфин на плажа в
по Зелен телефон
гр.Поморие.

РИОСВ-Бургас

22. 13.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Намерен мъртъв делфин в
по Зелен телефон
Лозенец.

РИОСВ-Бургас

23. 13.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Ранен щъркел в гр.Созопол.
по Зелен телефон

РИОСВ-Бургас

Извършена е проверка, при която
територията на к-г “Градина” е
констатиран
изкоп
с
вода,
притежаваща характерния цвят и
мирис на битово-фекална. В
момента на проверката не е
забелязано
изхвърляне
на
отпадъчни води от фекални
машини. При извършена предходна
проверка на 02.08.2012 г. е дадено
предписание на Управителя на
къмпинга за недопускане на
замърсяване на територията на к-г
“Градина” с отпадъчни води. Ще
бъде съставен акт за неизпълнение
на даденото предписание.
На 11.08.2012 г. плажът е обходен,
но делфинът не е намерен. По думи
на очевидци делфинът е бил
отнесен от морето.
При извършената проверка на
13.08.2012г. се установява, че
приливните вълни са върнали
тялото на делфина обратно в
морето.
На 13.08.2012 г. е извършена
проверка, при която е установено,
че трупът на делфинът е от вида
обикновен
делфин
(Delphinus
delphis), с дължина на тялото
1,30м., в много напреднал стадий
на разлагане, без липсващи части и
следи от насилствена смърт.
При проверката на 14.08.2012г. се
установява, че бедстващият щъркел
не е в добро състояние. Същият е

24. 14.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Ранен щъркел в ПЗЦ ”Пода”.
по Зелен телефон

РИОСВ-Бургас

25. 15.08.2012 г.

Сигналът е постъпил 2 бедстващи щъркела в
по Зелен телефон
ЗМ”Пода”.

РИОСВ-Бургас

26. 15.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Изложени препарати на
по Зелен телефон
животни в бирария “Камея” в
гр.Китен.

РИОСВ-Бургас

27. 15.08.2012 г.

Сигналът е постъпил 2 бедстващи щъркела в
по Зелен телефон
землището на с.Веселие.

РИОСВ-Бургас

28. 15.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Замърсяване на прилежащите
по Зелен телефон
на южния плаж на град Китен

РИОСВ-Бургас

отнесен до РИОСВ-Бургас за
последващ ветеринарен преглед.
Птицата е от вида бял щъркел
(Ciconia ciconia). При проверката
се установява, че птицата е в добро
състояние - активна, без видими
белези и травми. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР)
птицата е пусната на свобода в
защитена местност „Пода“.
Птиците са от вида бял щъркел
(Ciconia ciconia). Едната птица е с
травма на крака, а другата не е в
добро
общо
състояние.
На
основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие
(ЗБР) щъркелите са изпратени на
преглед при ветеринарен лекар за
установяване на здравословното им
състояние.
При извършената проверка на
21.08.2012 г. са констатирани 4 бр.
препарати на домашни животни - 2
бр. глави на домашни кози, 1 бр.
петел (китайска порода), 1бр.
домашна кокошка. Няма изложени
препарати на защитени видове.
Птиците са от вида бял щъркел
(Ciconia ciconia). Едната птица е
мъртва, а другата в момента на
проверката
е
отлетяла.
На
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона
за биологичното разнообразие
(ЗБР) мъртвата птица е оставена на
място.
На 21.08.2012г. е извършена
съвместна проверка от експерти на

морски води, в района на
устието на река Караагач

29. 16.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Обгазяване в ЦГЧ на гр.Бургас
по Зелен телефон

РИОСВ-Бургас

30. 17.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Незаконно изкупуване на
по Зелен телефон
зелена шипка в с.Чубра,

РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас,
Басейнова
дирекция за управление на водитеВарна
и
РЗИ-Бургас
с
пробоотбиране на водни проби по
компетентност съответно на изход
ПСОВ, от устието на река
Караагач и от прилежащите
морски води. Резултатите от
взетата съставна средноденонощна
водна проба от пречистените
отпадъчни води при проверка на
показват превишение на нормите
за втора категория воден обект по
показатели:
ХПК, БПК5, общ
фосфор, неразтворени вещества.
При извършения оглед на устието
на
река
Караагач
не
е
констатирано изтичане и заустване
на непречистени отпадъчни води.
Реката се оттича свободно в Черно
море. Зеленикавият цвят на водите
на реката покрай брега й вероятно
се дължи на натрупани наносни
отложения;
Извършен е обход на района:
РИОСВ-Бургас
кв.“Горно
Езерово“- Братово - Каменокв.“Долно Езерово“. Констатирана
е миризма на пропарена дървесина
на шосето от „Топлофикация
Бургас“ към Бургас срещу входа
на „Кроношпан България“ ЕООД
на разстояние 60 м от оградата при
североизточен вятър. В момента се
актуализира
санкция
на
„Кроношпан България“ ЕООД.
Извършена е проверка на 2 обекта
в гр.Сунгурларе,
2 обекта в

с.Грозден и гр.Сунгурларе.

31. 17.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Намерена водна костенурка в
по Зелен телефон
к-с „Изгрев“

РИОСВ- Бургас

32. 21.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Бедстващ лебед в гр.Поморие.
по Зелен телефон

РИОСВ- Бургас

33. 21.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Щъркел с ранено крило в
по Зелен телефон
с.Драганово.

РИОСВ-Бургас

с.Грозден и кметството в с.Чубра.
Установено е изкупуване на зелена
шипка
без
позволителни,
в
пунктове, за които не е уведомена
РИОСВ-Бургас
и
няма
регистрирана книга за изкупените,
реализирани и налични количества
билки. Съставени са 2 бр. АУАН
по Закона за лечебните растения и
са отнети в полза на държавата
770кг. зелена шипка
Костенурката
е
от
вида
обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis). Животното е в
добро състояние. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР)
костeнурката е пусната в Азиак
дере в поддържан резерват
“Атанасовско езеро“.
При извършената проверка на
21.08.2012 г.
се установява, че
лебедът е от вида ням лебед
(Cygnus olor). Птицата е в много
добро
състояние
без
наранявания,
активна.
На
основание чл.39, ал.2, т.1 от
Закона
за
биологичното
разнообразие (ЗБР) лебеда е
пуснат на свобода на подходящо
място.
При проверката е установено, че в
центъра на селото има щъркелово
гнездо. Родителската двойка е
отлетяла, а малките са останали.
Младите щъркели са в добро
състояние, активни. На основание
чл.39 от Закона за биологичното

34. 21.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Намерена костенурка в
по Зелен телефон
к-с „М.Рудник“

РИОСВ- Бургас

35. 23.08.2012 г.

Сигналът е постъпил В морските води на
по Зелен телефон
кв.“Сарафово“ (Централен
плаж) от 3 дни плуват фекалии.

РИОСВ- Бургас

36. 24.08.2012 г.

Сигналът е постъпил В заведение в Морската
по Зелен телефон
градина има кафез с пойни
птици.

РИОСВ-Бургас

37. 27.08.2012 г.

Сигналът е постъпил В участъка Бургас- Средец

РИОСВ-Бургас

разнообразие (ЗБР) щъркелите са
изпратени в Спасителен център за
диви животни гр.Стара Загора.
Костенурката е сухоземна от вида
шипобедрена костенурка (Testudo
greaca). Екземплярът е в много
добро състояние. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР)
костeнурката е пусната на свобода
в района на резерват “Ропотамо“.
На 24.08.2012 г. е извършена
проверка в присъствието на
сигналоподателката. В деня на
проверката не е констатирано
наличие на фекалии в морето,
което
е
потвърдено
и
от
сигналоподателката. Установено е,
че на изход стария канализационен
колектор,
използван
преди
включването на канализационната
система на кв.Сарафово чрез КПС
в ПСОВ Поморие, има изтичане на
отпадъчни води в морето. Дадени
са предписания на „ВиК“ЕАД
гр.Бургас
за
незабавно
предприемане на действия за
преустановяване на изтичането на
отпадни води от колектора.
При извършената на 27.08.2012 г.
проверка в Морската градина са
намерени два кафеза със защитени
пойни птици- един щиглец и една
елшова скатия. Птиците са пуснати
на свобода на основание чл.39,
ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).
В посочения участък фирма

по Зелен телефон

фирма „Металс плюс“ЕООД
изкупува излезли от употреба
МПС (ИУМПС) без
разрешително.

38. 28.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Бедстващ щъркел в Созопол.
по Зелен телефон

РИОСВ-Бургас

39. 28.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Труп
на
делфин
на РИОСВ-Бургас
по Зелен телефон
неохраняемия
плаж
на
Приморско на около километър
от хотел“Марина палас“

„Металс плюс“ не упражнява
дейност. Има рекламна табела на
фирмата на площадка, на която
извършват
дейност
„Глобал
Металс“ООД (с лицензия за
търговска дейност с отпадъци от
черни и цветни метали) и „Трос
Металс“ ЕООД - производство на
товарозахватни
съоръжения
и
изделия от тел. В момента на
проверката не е констатирано
наличие на излезли от употреба
МПС (ИУМПС). „Металс плюс“
ЕООД има издадено разрешително
за дейности с отпадъци за
площадка
в
СПЗ
(Северна
промишлена зона). В посочения
участък е открита и друга
площадка, на която физическо лице
събира ИУМПС без разрешително.
Лицето е поканено на 10.09.2012г.
в сградата на РИОСВ-Бургас за
съставяне на АУАН.
При извършената проверка на
28.08.2012 г. щъркелът не е
намерен.
При направената проверка се
установява, че за същият делфин е
подаден сигнал на 31.07.2012г.
Трупът е в напреднал стадий на
разлагане. Делфинът е от типа
морска свиня муткур (Phocoena
phocoena). Видът е защитен по чл.
37 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).
На основание чл. 39, ал. 2 т. 4 е
оставен на мястото, където е
намерен.

40. 28.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Болен щъркел в с.Равда.
по Зелен телефон

РИОСВ-Бургас

41. 29.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Замърсяване на плажната ивица
по Зелен телефон
на хотел „Платинум“ в
Слънчев бряг (на около 50м
навътре в морето) с фекална
маса.

РИОСВ-Бургас
Община Несебър

42. 29.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Атракция с маймуна в Китен.
по Зелен телефон

РИОСВ-Бургас

43. 30.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Обект за производство на
по електронната поща дървени въглища в с.Бероново.
на РИОСВ-Бургас
Работи се по открит способ,
който е забранен по Закона за
чистотата на атмосферния
въздух (ЗЧАВ).
Сигналът е постъпил Маймуна за атракции в
по Зелен телефон
Приморско.

РИОСВ-Бургас

Сигналът е постъпил Труп на делфин в близост до
по Зелен телефон
ММЦ-Приморско.

РИОСВ-Бургас

44. 31.08.2012 г.

45. 31.08.2012 г.

РИОСВ-Бургас

Птицата е с ранено крило и се
нуждае от специализирани грижи.
На основание чл.39, ал.2, т.2 от
Закона
за
биологичното
разнообразие (ЗБР) птицата е
изпратена в Спасителен център за
диви животни гр.Стара Загора.
На 29.08.2012 г. незабавно е
уведомен по телефона Началникотдел “Екология” към Община
Несебър. Констатирано е, че на
плажната
ивица
на
хотел
„Платинум“ на не повече от 20м
във водата има наличие на кафяви
водорасли, а не на фекална маса.
Извършена е проверка, на която
сигналоподателят
отказва
да
присъства. Обходена е няколко
пъти посочената ул.“Атлиман“,
района пред кметството и други
оживени търговки улици. Никой от
живущите не е виждал и чувал за
подобна атракция.
Проверката продължава.

На 03.09.2012г. е извършена
проверка. Обходена е централната
градска част, основните търговски
улици и крайбрежната улица. Не е
установана атракция с маймуна.
Проверката е направена още същия
ден. Установено е, че трупът е на
млад делфин от вида муткур
(Phocoena phocoena), с дължина на

46. 31.08.2012 г.

Сигналът е постъпил Болен щъркел в с.Крумово
по Зелен телефон
градище.

РИОСВ-Бургас

тялото 1м. Няма липсващи части от
тялото и следи от насилствена
смърт.
Птицата е от вида бял щъркел
(Ciconia ciconia). В момента на
проверката птицата е жизнена,
храни се, няма видими външни
наранявания, поради което на
основание чл.39, ал.2, т.1 от Закона
за биологичното разнообразие
(ЗБР) птицата е пусната на свобода
в Северната дига на Подъдржан
резерват „Атанасовско езеро“.

