ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2011 Г.
№

ДАТА

1.

01.07.2011 г.

2.

04.07.2011 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
ОТГОВОРНА
СИГНАЛ
ИНСТИТУЦИЯ
Сигналът е постъпил Намерен е бързолет, който не РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
може да лети.

Сигналът е постъпил Замърсяване на морската вода
по „Зелен телефон”
в Созопол. Изливане на
отходни води в морето, на
метри от Централния плаж.

РИОСВ-Бургас,
Община Созопол

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Птицата е водена на ветеринар,
който не открива счупване на
крилото. Черният бързолет (Apus
apus) е защитен вид, включен в
Приложение 3 на Закона за
биологичното
разнообразие.
Поради специфичната биология на
вида, оставен на земята, бързолетът
не може да се храни и пие водатова той извършва само във
въздуха по време на полет. В тази
връзка птицата се пробва да полети
чрез подхвърляне да полети във
въздуха.
В момента на огледа на мястото
няма изтичане на отпадъчни води в
морето. Всички заведения на
Централен плаж Созопол отвеждат
отпадните води в съществуваща
канализация на гр.Созопол. По
данни на ст.специалист екология в
Община
Созопол,
извършил
проверката преди пристигането на
експерт от РИОСВ-Бургас на
посоченото
от
сигналоподавателката
място,
е
имало
запушване на канализационен
колектор между две шахти и „ВиК”
своевремеnно
е
отстранила
аварията.

3.

07.07.2011 г.

Сигналът е постъпил Постъпил ранен
по „Зелен телефон”
ПЗЦ”Пода”.

4.

11.07.2011 г.

Сигналът е постъпил Прегазен пеликан на
по „Зелен телефон”
Бургас-Долно Езерово.

5.

12.07.2011 г.

Сигналът е постъпил Намерено ранено бухалче.
по „Зелен телефон”

6.

18.07.2011 г.

Сигналът е постъпил Запалени
стърнища
по „Зелен телефон”
мина”Черно море”.

7.

21.07.2011 г.

Сигналът е постъпил В

Ахтопол

щъркел

в РИОСВ-Бургас

пътя РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас

срещу РИОСВ-Бургас,
Община Поморие

фекалките

РИОСВ-Бургас,

След проведен разговор със
служителите на ПЗЦ “Пода” се
установява, че птицата е с ранено,
вероятно счупено крило и не може
да
лети.
Служителите
на
ПЗЦ”Пода” я предават в РИОСВБургас и на основание чл.39 от ЗБР
е изпратена в ЦРРРВ-Ст.Загора за
оказване
на
специализирана
медицинска помощ.
След
разговор
със
сигналоподавателя се установява,
че птицата е мъртва. Пеликанът е
защитен вид съгласно Закона за
биологичното разнообразие
и
включен в Приложение 3 на същия.
На основание чл.39 от ЗБР птицата
се оставя на място, встрани от
пътното платно, за да не пречи на
движението.
Ранената птица е от вида домашна
кукумявка (Athene noctua)- защитен
вид, включен в Приложение 3 на
Закона
за
биологичното
разнообразие. Нараняването е в
областта на шията, от страната на
гърба. Птицата се нуждае от
специализирана
медицинска
помощ в ЦРРРВ-Ст.Загора. При
транспортирането ù до АвтогараБургас птицата почива.
Уведомена е Община Поморие.
Пожарът се гаси от 2 пожарни коли
на Поморие.
В атмосферата се чувства мирис на
дим и изгоряла трева.
Няма видимо замърсяване на

по „Зелен телефон”

8.

21.07.2011 г.

9.

25.07.2011 г.

изхвърлят
мръсотиите
до
потока, който се влива в
морето на Северния плаж на
Ахтопол; Краварник, намиращ
се до реката и нямащ
канализация също изхвърля
отпадни води в потока, вливащ
се в морето.

кметството
Ахтопол

Сигналът е постъпил В Китен гори денонощно котел
по „Зелен телефон”
и обгазява детската площадка и
околността. По улицата се
разнася гъст пушек.
Сигналът е постъпил Намерена
сухоземна РИОСВ-Бургас
по „Зелен телефон”
костенурка в заграждението за
кучета в „Морската градина”.

терена около дерето с отпадъчни
води. Дерето също не е видимо
замърсено.
Не
се
усеща
характерната миризма на битовофекални
води.
Около
животновъдната
ферма
(овцеферма) не е констатирано
видимо замърсяване с торов
отпадък.
Дадени са предписания: да се
установи
собствеността
на
фекалните машини, обслужващи
района,
както
и
тяхната
легитимност (лиценз и договор с
пречиствателна станция); да се
провери и установи легитимността
на животновъдната ферма; при
констатиране на замърсяване в
района на кметството (Ахтопол)
да бъдат съставени съответните
актове
за
установяване
на
административни
нарушения
съобразно
правомощията
на
служителите на кметството.
След направена проверка на
22.07.2011 г. е установено, че
сигналът не отговаря на истината.
Костенурката
е
от
вида
шипобедрена (Testudo graeca)защитен
вид,
включен
в
Приложение 2 и 3 на Закона за
биологичното
разнообразие,
световно застрашен вид, включен в
Червения списък на световно
застрашените
видове
(IUCN),
Конвенцията CITES и Берлинската

10. 27.07.2011 г.

11. 28.07.2011 г.

12. 28.07.2011 г.

Сигналът е постъпил В с.Синеморец в границите на
по „Зелен телефон”
ПП”Странджа”
неизвестен
извършител е бетонирал 3 бр.
колове.
Сигналът е постъпил Палене
на
отпадъци
на
по „Зелен телефон”
сметището на Несебър.

Сигналът е постъпил В началото на Ришкия проход
по „Зелен телефон”
камион е разлял 1 тон машинно
масло.

конвенция. На основание чл.39,
ал.2, т.1 от ЗБР костенурката е
пусната на свобода в подходящ
район- Резерват „Ропотамо”.
След заснемане с GPS се
установява, че коловете са по
границите на частен имот.
Сигналът не отговаря на истината.
При извършената проверка на
сметището отпадъци не се палят,
но по данни на жалбоподателя в
Равда се усещат миризми. Дадени
са предписания на оператора на
депото
/”Голден
бъг”ЕООД/:
отпадъците
извън
работния
участък да се запръстят; всеки ден
да се запръстява работния участък.
Ще се прави комисия за миризми.
При извършената проверка се
установява, че по път II-73 (Ришки
проход) в района на 44,2 км посока
Шумен-Карнобат
товарен
автомобил
извършва
пътнотранспортно
произшествие.
Автомобилът е бил натоварен с
неукрепен товар 2 бр.пластмасови
съдове- (всеки с вместимост по 1
тон) с машинно масло, вследствие
на
което
автомобилът
се
преобръща в лявата лента по
посока на движението и част от
моторното масло се разлива само
на пътното плътно в участък около
50м. Няма замърсяване на земна
повърхност. Участъкът е опесъчен
и в момента на проверката

автомобилът е изправен, от
съдовете няма изтичане на масло.

