ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 Г.
№
1.

2.

3.

4.

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
1.2.2016 Електронна
поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Миризма в с.Чубра от РИОСВ- Бургас
екарисажа

1.2.2016 Зелен телефон В градинката пред театър РИОСВ- Бургас
"Адриана Будевска", гр.
Бургас има мъртва птица
(сокол или ястреб)
1.2.2016 Зелен телефон Коли на "ВиК" изхвърлят РИОСВ- Бургас
утайки от пречиствателна
станция Бургас на стария
път между Дебелт и
с.Присад
до бившата
кариера на с.о."Върли
бряг" след ПСОВ на
фирма
"Промет"
на
незаконно сметище.

3.2.2016 Зелен телефон Намерени гилзи от ловно РИОСВ- Бургас

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На 09.02.2016 г. е извършена проверка
на място. Не са констатирани миризми
от дейността на обекта. Изпратен е
отговор на жалбоподателя.
Птицата е от вида обикновен мишелов
(Buteo buteo). По тялото на мъртвия
мишелов няма видими наранявания,
следи от кръв или отстрелни рани.
Утайките
от
ПСОВ Бургас
се
предоставят
във
връзка
с
рекултивацията
на
отработени
пространства от находище "Дебелт", за
което "Строителни материали" АД имат
предоставена концесия. Сключен е
договор
между
"ВиК"АД
и
дружеството.
Утайките
са
стабилизирани и се предоставят срещу
фактури,
в
които
е
отразено
количеството. Не се усеща миризма.
Няма наличие на утайка извън заетата
площ-отработено
пространство
в
кариерното гнездо.
На около 50 м западно от ПЗЦ "Пода"

оръжие и пухови пера от
зеленоглава
патица
в
ЗЗ"Пода",
в
непосредствена близост
да ПЗЦ "Пода"

5.

6.

3.2.2016 Зелен телефон Бедстващ корморан до РИОСВ- Бургас
преливника на яз. Мандра.
Жалбоподателят
предполага, че е оплетен в
месина
или
скъсана
въдица.
9.2.2016 Електронна
Продажба на капани за РИОСВ- Бургас
поща
улавяне на птици в
OLX.bg

има 2 броя нови гилзи от ловно
гладкоцевно оръжие и пухови пера от
зеленоглава патица. В този район на ЗМ
птиците
са
обезпокоени
от
предполагаема стрелба. Съгласно т. 4 от
Заповедта за обявяване на ЗМ ловът е
забранен.
При извършената проверка - няма
оплетен в месина корморан. Има само 1
екземпляр - голям корморан, който
плува свободно във водата и излита
безпрепятствено при опит да бъде
доближен.
Предупредено е лицето, с цел
преустановяване
продажбата
на
потенциални средства за улавяне на
животинските видове от приложение №
3
на
Закона
за
биологичното
разнообразие, който забранява всички
форми на умишлено улавяне или
убиване на екземпляри с каквито и да е
уреди, средства и методи.
До администратора на сайта OLX.bg е
изпратено писмо с молба да бъдат
премахнати публикуваните в раздел
„Животни/Стоки за животни/гр. Айтос“
обяви, както и недопускане публикуване
на други такива, с цел предотвратяване

7.

8.

9.2.2016 Електронна
поща

До краварника на 5ти км РИОСВ- Бургас
навсякъде са разпръснати Община Бургас
фекалии и след дъждовете
те се оттичат навсякъде.
Непоносима смрад.

15.2.2016 Зелен телефон До
бл.
29
в
к-с РИОСВ- Бургас
“Славейков“ – нощно
време
има
шум
от
"Кроношпан
България"
ЕООД. Сигналоподателят
е правил и собствени
замервания.

на опитите на нарушители на ЗБР да
извършват продажба на уреди, средства
и методи за улавяне или убиване на
екземпляри от животинските видове,
използвайки сайта.
Извършена е проверка на място с
представител на община Бургас. В
компетенциите на РИОСВ – Бургас е
правилното съхранение на торовият
отпад
и
правилното
му
оползотворяване. Във връзка с това са
дадени предписания на ЗСК „Христо
Ботев“ за преместване на депонирания
извън временната торова площадка
торов отпад на голямата торова
площадка,
намираща
се
до
административната сграда, и регулярно
да се почистват след дъждовете
образуваните наноси, които да се
депонират
на
голямата
торова
площадка.
На 23.02.2016г. е извършено контролно
измерване на шум на "Кроношпан
България" ЕООД. На измерването е
присъствал
и
сигналоподателя.
Изчакват се протоколи от изпитване на
шум от акредитираната лаборатория,
извършила измерването.

9.

18.2.2016 Зелен телефон Новото сметище в района РИОСВ- Бургас
на М.Търново не се
охранява

10. 22.2.2016 Зелен телефон В Созопол на Царския Община
плаж
между
хотел Созопол
"Лагуна" и к-г "Зл.рибка"
има поток, който се влива
в морето. Водата в тоя
поток мирише на фекалии.
Предполага, че е от ПС,
която директно излива
фекални води в тоя поток.
Миналата седмица също е
било така.
11. 23.2.2016 Зелен телефон На пътя Братово - Камено, РИОСВ- Бургас
на 10 км преди Камено
има
бедстващ
лебед,
пречещ на движението

12. 27.2.2016 Зелен телефон На 100 м след вилно РИОСВ- Бургас
селище "Дюни" по посока
Приморско отдясно на
пътя има бедстващ лебед.

От 01.02.2016 г. депо Мечкобиево е без
физическа охрана след работно време. В
момента се монтират 5 бр. камери за
видеонаблюдение. Има охрана за
работното време. След работно време се
заключват входа и помещенията
С писмо изх.№С-27(1)/22.02.2016 г.
сигналът е препратен по компетентност
на кмета на Община Созопол с
предписание за предприетите действия
и резултатите от тях в 7 дневен срок да
бъде уведомена РИОСВ-Бургас.

Лебедът е в много добро състояние,
няма
външни
наранявания
или
счупвания.
Поради
това,
че
възпрепятства движението на пътя, на
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е
преместен от там и пуснат на свобода в
подходящ район.
Лебедът е с охлузване и разраняване на
десния крак в областта на ципата и се
нуждае от специализирана медицинска
помощ.

13. 29.2.2016 Зелен телефон Миризми от палене на РИОСВ- Бургас
слама и отглеждане на
крави от съседен имот в с.
Планиница, Община Руен.

На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона
за биологичното разнообразие лебедът
се изпраща за лечение в "Спасителен
център за диви животни", гр. Стара
Загора.
Предстои проверка по сигнала.

