ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2014 Г.
№

ДАТА

СИГНАЛ

30.06.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
На входа на в.с. „Елените” РИОСВ - Бургас
атракция с екзотични животни
(маймуни,
питон, игуана)
вечер между 19-22.30 ч.

1.

01.07.2014

Зелен телефон

Разрушено
гнездо
на РИОСВ - Бургас
керкенези в к-с „Славейков”,
гр.Бургас.
Прибрани
са
малките.

2.

02.07.2014

Зелен телефон

На ул. „цар Калоян”, гр.Бургас РИОСВ - Бургас
е намерен бързолет, който не
може да лети.

3.

03.07.2014

Зелен телефон

В с.Гълъбец, Община Поморие РИОСВ - Бургас
е намерен ранен керкенез.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При проверката се установява, че на
търговската алея с цел атракция и правене на
снимки са изложени: 1 бр. маймуна от род
зелена морска котка, мрежест питон и зелена
игуана (Iguana iguana). За животните не са
представени документи за произход и
регистрационни карти. Съставени са 2 акта за
установените административни нарушения.
Животните са отнети в полза на държавата.
При проверката се установява, че птиците са в
добро здравословно състояние, но се нуждаят от
доотглеждане. На основание чл.39, ал.2, т.2 от
Закона за биологичното разнообразие птиците
се изпращат за доотглеждане в Спасителен
център за диви животни гр.Стара Загора.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида черен бързолет (Apus apus). Намерена е от
сигналоподателката паднала на земята, но в
добро здравословно състояние. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие птицата е пусната на свобода.
Птицата е от вида керкенез (Falco tinnunculus),
намерена е в земеделските земи край с.Гълъбец.
Птицата има малка повърхностна рана на
дясното крило. Крилото не е счупено, разперва
го свободно. На основание чл.39, ал.2, т.1 от
Закона
за
биологичното
разнообразие

4.

03.07.2014

Зелен телефон

5.

03.07.2014

Зелен телефон

6.

03.07.2014

Зелен телефон

7.

03.07.2014

Зелен телефон

керкенезът е пуснат на свобода в района на
Атанасовско езеро.
Оплетена птица в мрежата на РИОСВ - Бургас
При извършената проверка е констатирано, че
спортната
площадка
на
птицата е била разплетена от минаващ
к-с
”Братя
Миладинови”,
гражданин. Била е в добро здравословно
гр.Бургас
състояние и пусната на свобода. Птицата е от
вида жълтокрака чайка (Larus cachinnans)
Изтичаща и вливаща се в РИОСВ – Бургас, След разговор по телефона с еколога и
морето кафява вода по канал Община
секретаря на Община Приморско, за проверка
между Перла и Приморско
Приморско
на обстоятелствата по сигнала е извършена
незабавна проверка на място от служители на
Общината.
По информация от еколога на Община
Приморско, получена по телефона в 15.10 ч. на
03.07.2014 г., при извършения от него оглед на
място е констатирано, че през канала изтича и
се влива в морето кафява, „контрастна” вода,
която няма вид на замърсена с отпадъчни води
или други замърсители. Източник на водата е
разположеното в близост блато „Стамополу”,
което е преляло. Водите от преливника на
блатото се изтичат по гореописания канал и се
вливат в Черно море. По данни на секретаря на
Община
Приморско,
изготвеният
при
проверката протокол от служителите на
общината, ще бъде изпратен на електронната
поща на РИОСВ – Бургас.
Щъркел със счупен крак в РИОСВ - Бургас
При проверката се констатира, че сигналът не
с.Маринка.
отговаря на истината. Птицата е в добро
здравословно състояние.
Силна миризма на сяра и РИОСВ – Бургас, Изпратени са спешни факсове до предприятия
битум в гр.Бургас, к-с „Лазур”, Община Бургас
работещи в гр. Бургас: „Лукойл Нефтохим

8.

03.07.2014

Зелен телефон

9.

03.07.2014

Зелен телефон

10.

05.07.2014

Зелен телефон

11.

07.07.2014

Зелен телефон

12.

07.07.2014

Зелен телефон

зад бл.77
Силна миризма на сяра и
нефтопродукти
на
ул.
„Ст.Стамболов”
120,
гр.Бургас
в
района
на
Проектанска
Силна
миризма
на
нефтопродукти в района на
к-с „Лазур” и Морската
градина в гр.Бургас

От моста на Караагач, на
Китен човек с жълто кану
влиза всяка вечер да обстрелва
гнезда на диви птици.
Намерена ранена сова в
гр.Бургас, к-с „М.Рудник”,
ул.Люлин”6

Бургас” АД, „Кроношпан България” ЕООД,
„Топлофикация Бургас” ЕАД, „Победа” АД,
„Нафтекс Петрол” ЕООД, Лукойл Енергия и Газ
България” ЕООД за уведомяване относно
възникнали аварийни ситуации на тяхна
територия. В тези дружества
не е имало
възникнали аварийни ситуации в деня и часа, в
който са постъпили сигналите в РИОСВ –
Бургас. Автоматичните измервателни станции
не са отчели превишения на нормите.
Извършени са проверки по компетентност от
Община Бургас.
Регионална
дирекция
горите

Сигналът е предаден по компетентност на
по Регионална дирекция по горите гр.Бургас

РИОСВ - Бургас

Керкенез със счупено крило в РИОСВ - Бургас
района на Атанасовско езеро

При проверката се установява, че птицата е
защитен вид горска ушата сова (Asio otus). Тя е
със счупено крило и се нуждае от доотглеждане.
На основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се изпраща
в Спасителен център за диви животни гр.Стара
Загора.
Птицата е от вида керкенез (Falco tinnunculus).
Не може да лети, има фрактура на дясното
крило. На основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се изпраща
за лечение в Спасителен център за диви
животни гр.Стара Загора. Видът керкенез е
защитен съгласно чл.37 от Закона за
биологичното разнообразие и е включен в

13.

07.07.2014

Зелен телефон

В гр.Бургас, на ул.Райна РИОСВ - Бургас
Княгиня” №15 е намерена
паднала птица с пух, найвероятно бързолет.

14.

08.07.2014

Зелен телефон

Намерено бухалче до сергиите РИОСВ - Бургас
в с.Равда, пред училище
„Кирил и Методий”

15.

08.07.2014

Зелен телефон

16.

09.07.2014

Зелен телефон

На Поморийско езеро мъж Община Поморие
втори ден поставя рибарски
мрежи.
Умрял делфин на къмпинг РИОСВ - Бургас
„Градина” до „Баш Бар”-а

17.

10.07.2014

Зелен телефон

Лястовичка със счупено крило РИОСВ - Бургас
във входа на кооперация,
находяща
се
на
ул.
„Оборище”118.

18.

10.07.2014

Зелен телефон

Умрял делфин на къмпинг РИОСВ - Бургас
„Градина”, пред „Кайт бар”.

Приложение №3 на същия закон.
При проверката се констатира, че са паднали
две малки от вида черен бързолет (Apus apus),
защитен вид. Птиците не са оперени. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие птиците се оставят
на мястото, на което са намерени.
Птицата е от вида чухал (Otus scops), защитен
вид. Паднала е от гнездото докато се е учила да
лети, в добро здравословно състояние е, но се
нуждае от доотглеждане. На основание чл.39,
ал.2, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие птицата се изпраща в Спасителен
център за диви животни гр.Стара Загора за
доотглеждане.
Сигналът е предаден на Община Поморие за
проверка и отговор.
При проверката на посоченото място не е
открит труп на делфин. По думите на
сигналоподателя трупът е бил в морската
акватория и вероятно е отнесен от морските
течения навътре в морето.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида черен бързолете (Apus apus), в добро
здравословно състояние. На основание чл.39,
ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие птицата е пусната на свобода.
При проверката е установено, че трупът е на
муткур, морска свиня (Phocoena Phocoena).
Трупът е в силно напреднал стадий на
разлагане. Дължина на тялото 1 м, мъжки

19.

10.07.2014

Зелен телефон

Пред хотел „Дюн” в к.к. РИОСВ - Бургас
„Слънчев бряг” голяма мъртва
риба, вероятно делфин.

20.

10.07.2014

Зелен телефон

21.

11.07.2014

Зелен телефон

22.

11.07.2014

Зелен телефон

Умрял делфин на камъните на РИОСВ - Бургас
морски
санаториум
пред
бистро „Рай” в к.к. „Слънчев
бряг”
Изхвърлен делфин между
„Слънчев бряг” и Влас.
Преди 2 дни циганите ровят на РИОСВ - Бургас
сметището
на
Община
Несебър, което е в процедура
на рекултивация и отпадъците
се
изкупуват
от
„Евроимпекс”ООД.

екземпляр. Трупът е оставен за обезвреждане по
смисъла на Закона за ветеринарномедицинската
дейност
на
основание
Разрешително
№581/19.05.2014 г., издадено от Министъра на
околната среда и водите на Община Созопол.
При извършване на проверката делфинът не е
открит. По информация от спасителя на
спасителния пост делфинът е от вида муткур,
морска свиня (Phocoena phocoena), наблюдаван
е около 16 часа в плитчините пред спасителния
пост, но силното вълнение го е отнесло обратно
в морето.
При извършената проверка е огледан подробно
посочения от сигналоподателя район. Не е
открит труп на делфин.

Извършени са проверки на 14.07.2014 г. на Депо
за неопасни отпадъци Несебър и „Евроимпекс Бургас”ООД. При извършената проверка на
Депо за неопасни отпадъци се установи
присъствие на външни лица в депото.
Операторът на депото удостоверява, че е
уведомявал писмено РПУ на МВР Несебър за
присъствие на лица от ромски произход в
депото. При проверката на площадката на
„Евроимпекс -Бургас”ООД в гр.Каблешково не
се установи приемане на отпадъци от Депо за
неопасни отпадъци Несебър. Дадено е
предписание да се доогради депото за неопасни
отпадъци Несебър.

23.

11.07.2014

Зелен телефон

На южния плаж на Китен до РИОСВ - Бургас
река Караагач
бедстващ
корморан

24.

14.07.2014

Зелен телефон

Намерена граблива птица РИОСВ - Бургас
(вероятно сокол) със счупено
крило.

25.

14.07.2014

Зелен телефон

26.

14.07.2014

Зелен телефон

27.

14.07.2014

Зелен телефон

28.

15.07.2014

Зелен телефон

Избил мръсен канал фекални
води се излива в морето в
Бяла.
В к-с „Лазур”, гр.Бургас е
намерен пострадал гларус с
парализирани крака.
Бедстващ гълъб с ранено
крило в двора на детска
градина
„Ханс
Кристиан
Андерсен” , гр.Бургас
Намерена
костенурка
в
центъра пред кафе „Малибу” в
гр.Бургас

29.

16.07.2014

Зелен телефон

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

В кв. „Сарафово”, гр.Бургас е РИОСВ - Бургас
намерена лястовичка, която не

След разговор по телефона се установява, че
птицата е от вида голям корморан (Phalacrocorax
carbo), след 1 час птицата почива. Видът голям
корморан (Phalacrocorax carbo) не е защитен и
не е включен в Приложение №3 на Закона за
биологичното разнообразие.
При проверката се установява, че птицата е
защитен вид керкенез (Falco tinnunculus) и е със
счупено крило, поради което се нуждае от
медицински грижи. На основание чл.39, ал.2, т.2
от Закона за биологичното разнообразие
птицата се изпраща в Спасителен център за
диви животни гр.Стара Загора.
Сигналът е изпратен по компетентност на
Община Бяла с писмо изх.№4958/22.07.2014 г.
На птицата е оказана медицинска помощ и е
подхранена, след което се е възстановила и е
пусната на свобода.
При проверката е констатирано, че птицата не е
защитен вид. Тя е от вида полудив гълъб
(Columba livia forma domestica). Птицата е
оставена в подходящ неурбанизиран район.
При проверката се установява, че костенурката
е защитен вид шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni) в добро здравословно
състояние. На основание чл.39, ал.2, т.1 от
Закона
за
биологичното
разнообразие
костенурката се пуска на свобода в подходящ
район.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида градска лястовица (Delichon urbicum),

може да лети.

30.

17.07.2014

Зелен телефон

В гр.Созопол, централен плаж, РИОСВ - Бургас
пост №3 през цялата пясъчна
ивица текат фекални води.
Образувала се е река от тях,
която се влива в морето.
Предполагат, че водите се
изтичат от хотелите.
На ул. „Болярска”№1 в РИОСВ - Бургас
гр.Бургас, до трафопоста, до
инвалидните
места
има
бедстващ бързолет.

31.

17.07.2014

Зелен телефон

32.

18.07.2014

Зелен телефон

На пътя Бургас – с.Кошарица в РИОСВ - Бургас
гнездо има щъркелче със
счупено краче.

33.

18.07.2014

Зелен телефон

Намерено бедстващо соколче РИОСВ - Бургас
до 2-ро РУ на МВР гр.Бургас

защитен вид. Била е намокрена от бурята, в
следствие на което е паднала. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие след изсъхването на перата
птицата се пуска на свобода.
Извършена е проверка на място. Вследствие на
проливния интензивен дъжд на 15. и 16.07.2014
г. и пропадане на канализационна шахта се
скъсва
канализационен
колектор
непосредствено
пред
централен
плаж
гр.Созопол. РИОСВ- Бургас е уведомена от
„ВиК” ЕАД за отстраняване на аварията.
При извършената проверка е обходен целия
посочен от сигналоподателя район около
трафопоста, паркинга за инвалиди и улицата зад
трафопоста. Бедстваща птица не е намерена.
Разговаряно е със служителката от магазина за
дрехи, намиращ се на същата улица. Тя също не
е наблюдавала ранена птица в посочения район.
При разговор със сигналоподателката за
уточняване местоположението на щъркеловото
гнездо се установява, че щъркелчето е горе в
гнездото, родителите се грижат за него. Не
може да бъде свалено, на основание чл.39, ал.2,
т.4 от Закона за биологичното разнообразие,
щъркелчето се оставя на мястото, на което е
намерено.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида керкенез (Falco tinnunculus), млад
екземпляр. Керкенезът е без видими външни
наранявания, жизнен, леко дехидратиран.
Птицата е оводнена и пусната на свобода на

34.

18.07.2014

Зелен телефон

Птица със счупен крак
сервиза на „Мото - Пфое”.

в РИОСВ - Бургас

35.

18.07.2014

Зелен телефон

В к.к. „Слънчев бряг”, на РИОСВ - Бургас
плажа пред хотел „Славянски”
снимки с маймуна вечер
между 19.30 - 20 ч.

36.

18.07.2014

Зелен телефон

В к.к. „Слънчев бряг” срещу РИОСВ - Бургас
хотел
„Империал”
в
супермаркет
до
хотел

основание чл.39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие в района на ПР
„Атанасовско езеро”. Видът керкенез (Falco
tinnunculus) е защитен съгласно чл.37 от Закона
за биологичното разнообразие и е включен в
Приложение 3 на същия закон.
Птицата е от вида малък воден бик (Ixobrychus
minutus). Намерена е в сервиза на „Мото Пфое”, гр.Бургас. По думите на служителите се
е ударила в стъклото на сервиза. Няма видими
наранявания, леко зашеметена. Оставена е един
час на хладно и тъмно място, в сградата на
РИОСВ - Бургас, след което на основание чл.39,
ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие е освободена в ПР „Атанасовско
езеро”. Видът малък воден бик (Ixobrychus
minutus) е защитен съгласно чл.37 от ЗБР и е
включен в Приложение 3 на същия закон.
На 29.07.2014 г. късно вечерта между 20 и 24.00
часа е извършена проверка по крайбрежната
алея в к.к. „Слънчев бряг”.
Организирани са два екипа от експерти от
РИОСВ – Бургас, с участие на полицаи от РУП
– Несебър, по два маршрута: в посока хотел
„Славянци” и посока хотел „Дюн” и „Глобус”.
Обходена е цялата крайбрежна алея в к.к.
„Слънчев бряг”. Не е установео излагане с цел
атракция и правене на снимки с представители
на разред примати (маймуни).
При проверката се установява, че птицата е от
вида голям воден бик, ударил се при полет в
стъклото на магазин за хранителни стоки.

„Каролина”
пеликан.

37.

18.07.2014

Зелен телефон

38.

21.07.2014

Зелен телефон

39.

22.07.2014

Зелен телефон

паднал

малък

В морската градина, в района РИОСВ - Бургас
на
бившия
ресторант
„Воденицата” голяма бяла
птица, която не може да
излети.
Бедстващ щъркел до хотел РИОСВ - Бургас
„Рилена” , гр.Китен.

След дъждовете водата в РИОСВ - Бургас
морето в района на к-г „Златна
рибка” преди к-с „Санта
Марина” до хотели „Лагуна
бийч”, „Созопол”, „Ориндж
блу” и „Хасиенда” е кафява и
продължават да се отичат
мръсни води в морето.

Птицата е била леко зашеметена. В момента на
проверката птицата е добре, няма наранявания,
жизнена е. На основание чл.39, ал.2, т.1 от
Закона за биологичното разнообразие птицата
се освобождава в подходящ район, района на
Устието на река Ахелой. Видът голям воден бик
е защитен съгласно чл.37 от Закона за
биологичното разнообразие и е включен в
Приложение 3 на същия закон.
При направената проверка е обходен района на
бившия ресторант „Воденицата” и бистро
„Рибката”, но такава птица не е открита.

При проверката е констатирано, че птицата е
защитен вид бял щъркел (Ciconia ciconia).
Птицата няма видими наранявания, но от
няколко дни не може да лети и се нуждае от
медицински грижи. На основание чл.39, ал.2, т.2
от Закона за биологичното разнообразие
птицата се изпраща за лечение в спасителен
център за диви животни гр.Стара Загора.
Извършена проверка на място на 22.07.2014 г.
Вследствие на поройните и интензивни дъждове
в района на 17, 18.07.2014г., големи количества
водни маси (кални, кафеникави) се изтичат от
река Равадиновска в морето. Стичащата се вода
от високите райони към морето е образувала
своеобразни канали през дюните към морето.
В момента на проверката се извършва
почистване на отложените наноси на брега на
морето от фирмата стопанисваща плажа. Водата

40.

22.07.2014

Зелен телефон

Намерена
бедстваща РИОСВ - Бургас
лястовичка или
бързолет,
който не може да излети.

41.

22.07.2014

Зелен телефон

На Централния плаж на РИОСВ - Бургас
Аркутино водата в морето е
червена.

в морето е кафеникава. Във връзка със същия
проблем проверка на същото място е извършена
и на 18.07.2014 г.
Необходимо е време и то без дъждове, за да се
оттече водата от реката и морската вода да се
самопречисти.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида черен бързолет (Apus apus), защитен вид
включен в Приложение 3 от Закона за
биологичното разнообразие. На основание
чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР птицата е освободена в
естествената си среда чрез подхвърляне във
въздуха. Поради спецификата на вида- черният
бързолет, паднал на земята не може да лети, да
се храни и пие вода сам- всичко това той прави
във въздуха по време на полет. Птицата е без
външни наранявания, в добро физическо
състояние и чрез подхвърляне във въздуха
успешно излита.
При проверката се констатира, че има
червеникаво - кафяво оцветяване на морската
вода в участък северно от мястото на вливане на
дере. Вследствие на обилните валежи водата в
дерето е със силно повишено ниво и със сходен
цвят на морската вода (участъка северно от
мястото на вливане на дерето). Морската вода
няма мирис на битово - фекална вода. Мирисът
е типичен за морска вода. Няма наличие на
пяна. Направен е оглед на ЛПСОВ на хотелски
комплекс „Лилиите”. Всички пречиствателни
съоръжения работят нормално. Взета е проба за
анализ от морската вода. Очакват се резултати.

42.

22.07.2014

Зелен телефон

На Дюни в морето се вливат РИОСВ - Бургас
отпадни води с тъмночервен
цвят. Образувано е нещо като
ров със скосени страни и
ширина над 3м. Невъзможно е
да се преминава по нататък.

43.

22.07.2014

Зелен телефон

Щъркел паднал в двора в кв. РИОСВ - Бургас
„Ветрен” не може да полети.

44.

24.07.2014

Зелен телефон

Три делфина оплетени в РИОСВ - Бургас
рибарски мрежи в Созопол на
плаж „Буджака”.

На около 200 м. от спасителен пост №4 на
морски плаж „Дюни” плажната ивица е
разделена от образувалата се водна връзка
между езерото Алепу и морето. Водата идва от
езерото Алепу, посредством тръби, които са под
пътя хотелски комплекс „Дюни” и хотелски
комплекс „Св.Тома”. Водата на плажната ивица
е с леко кафяв цвят, няма мирис на битово –
фекална вода. Усеща се лек мирис на блато. В
района няма точкови източници на замърсяване
с битово – фекални води. Взета е водна проба от
образувалата се водна връзка между ез.Алепу и
морето за физикохимичен анализ. Пробата ще
бъде анализирана по показатели: активна
реакция, разтворен кислород, азот амониев, общ
фосфор, БПК и фосфати като фосфор. Очакват
се резултати.
При проверката се установява, че птицата е от
вида бял щъркел, който е защитен вид. Птицата
е млада, в добро здравословно състояние, но се
нуждае от доотглеждане. На основание чл.39,
ал.2, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие
птицата
се
изпраща
за
доотглеждане в Спасителен център за диви
животни, гр.Стара Загора.
При разговор със сигналоподателката за
установяване
местоположението
на
бедстващите животни се установява, че
делфините са оплетени в рибарски мрежи в
морската акватория срущу плажа на местността
Буджака. Потърсено е съдействие от ИАРА,
Бургас. След около 30 мин. при разговор със

45.

25.07.2014

Зелен телефон

Ранен щъркел в гр.Китен.

РИОСВ - Бургас

46.

25.07.2014

Зелен телефон

Паднало щъркелче от гнездо в РИОСВ - Бургас
кв. „Д.Езерово”.

47.

25.07.2014

Зелен телефон

В к.к. „Сл.бряг” между хотел РИОСВ - Бургас
„Дюн” и хотел „Глобус”
снимки с маймуни вечер
между 20 и 23ч.

48.

25.07.2014

Зелен телефон

На неохраняемия плаж на РИОСВ - Бургас
Дюни има изхвърлен делфин.

сигналоподателката
се
установява,
че
животните са освободени.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia), защитен по
чл.37 от Закона за биологичното разнообразие.
Щъркелът е млад и при опит да излети от
гнездото се е ударил в насрещната сграда.
Прегледан е от ветеринар. Не са установени
наранявания. На основание чл.39, ал.2, т.1 от
ЗБР щъркелът се пуска в подходящ район в
гр.Китен.
При проверката се установява, че видът е бял
щъркел (Ciconia ciconia), млад екземпляр. При
опит за летене птицата е заклещила крака си в
гнездото, при което кракът се е отделил почти
изцяло от тялото и се е образувала голяма
разкъсна рана, от която изтича много кръв. По
време на транспортирането птицата умира.
На 29.07.2014 г. късно вечерта между 20 и 24.00
часа е извършена проверка по крайбрежната
алея в к.к. „Слънчев бряг”.
Организирани са два екипа от експерти от
РИОСВ – Бургас, с участие на полицаи от РУП
– Несебър, по два маршрута: в посока хотел
„Славянци” и посока хотел „Дюн” и „Глобус”.
Обходена е цялата крайбрежна алея в к.к.
„Слънчев бряг”. Не е установео излагане с цел
атракция и правене на снимки с представители
на разред примати (маймуни).
Делфинът е от вида Афала (Tursiops truncatus).
Трупът е в стадий на разлагане, силно подут,
обезцветена кожа. Без липсващи части на

49.

25.07.2014

Зелен телефон

Ранена птица срещу детска РИОСВ - Бургас
градина
„Детелина”
в
гр.Поморие.

50.

28.07.2014

Зелен телефон

Умрял делфин на плажа в РИОСВ - Бургас
гр.Бургас до Солниците.

51.

28.07.2014

Зелен телефон

В района на минно селище РИОСВ - Бургас
„Върли
бряг”
има

тялото, без наранявания, с изключение на
излезли вътрешности в областта на слабините.
Обща дължина на тялото е 2,67 м. Трупът е
оставен за обезвреждане по смисъла на Закона
за ветеринарно медицинската дейност на
основание Разрешително №581/19.05.2014 г. на
Министъра на околната среда и водите,
издадено на Община Созопол. Видът е защитен
съгласно чл.37 от ЗБР.
Проверката е извършена от УТООС, Община
Поморие. Птицата е горска ушата сова. Нуждае
се от специализирана медицинска помощ. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се изпраща
в Спасителен център за диви животни, гр.Стара
Загора. Видът горска ушата сова е защитен
съгласно чл.37 от ЗБР и е включен в
Приложение 3 на същия закон.
При проверката се констатира, че трупът е на
афала (Tursiops truncatus). Дължина на тялото
2,20 м. По трупът не се наблюдават следи от
насилие. Няма липсващи части от тялото.
Трупът е обезцветен, на места кожата е обелена.
В напреднал стадий на разлагане, подут,
вътрешностите са излезли навън. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на мястото, на
което е намерен. Видът афала (Tursiops
truncatus) е защитен съгласно чл.37 от ЗБР и е
включен в Приложение 3 на същия закон.
Не е констатирано горене на отпадъци и
наличие
на дим
на територията на

производство на пластмасова
дограма. По-малките отпадъци
се палят и периодически се
носи черен дим и миризма на
изгоряла пластмаса.
На къмпинг „Златна рибка” на РИОСВ - Бургас
плажа от ляво на канала се
излива мръсна вода в морето.

52.

28.07.2014

Зелен телефон

53.

28.07.2014

Зелен телефон

Намерена
костенурка.

54.

28.07.2014

Зелен телефон

Извършва се сеч в защитена РИОСВ - Бургас
територия между с.Емона и
Иракли.

шипоопашата РИОСВ - Бургас

„Интерпласт”ООД, произвеждащо пластмасова
дограма. Дадено е предписание да не се допуска
запалване на отпадъци на площадката на
фирмата.
Вследствие на поройните интензивни валежи от
предишни дни, големи количества водни маси
кални с кафеникав цвят се изтичат от река
Равадиновска в морето. Във връзка с този
проблем са извършвани проверки на 18.07.2014
и на 22.07.2014 г., при което е констатирано
образуване на кафеникаво петно в морето в
района на устието на реката. При оглед в района
на устието на реката на 31.07.2014 г. се
установява отново, че на около 50 м се
наблюдава слабо кафяво петно в морето, след
което цвета на водата в морето е с естествен
цвят.
Костенурката е от вида шипобедрена
костенурка (Testudo graeca). Екземплярът е
млад, държан дълго на затворено, има паразити.
Нуждае се от специализирана помощ. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие костенурката се
изпраща в „Център за размножаване и
рехабилитация на сухоземни костенурки”,
с.Баня. Видът шипобедрена костенурка (Testudo
graeca) е защитен съгласно чл.37 от ЗБР и е
включен в Приложение 3 на същия закон.
На 31.07.2014 г. е извършена проверка
съвместно с представители на РДГ Бургас и ОП
УОГСГС. Установено е, че се извършва

55.

28.07.2014

Зелен телефон

На плажчето в кв. „Василико” РИОСВ - Бургас
гр.Царево от няколко дена
водата изхвърля малки умрели
рибки и е кална. Има мазни
черни петна по лицето на
детето, когато се гмурне.

56.

28.07.2014

Зелен телефон

57.

28.07.2014

Зелен телефон

58.

28.07.2014

Зелен телефон

Малък щъркел паднал от РИОСВ - Бургас
гнездо в гр.Черноморец, ул.
„Странджа”17,
до
бистро
„Морски бриз”.
Умрял делфин в с.Равда до х-л РИОСВ - Бургас
„Бижу”.
В с.Равда, до х-л „Бижу”, ул. РИОСВ - Бургас
„Морски звуци” на брега има
два делфина в процес на
разлагане.

възобновителна сеч в 404 в1 и 404 г. Същата е
предвидена в ЛУП на общински гори - Несебър.
Отделите са извън защитена територия по
смисъла на ЗЗТ. Същите попадат в ЗЗ „Емине Иракли”. Заповедта за обявяване на ЗЗ „Емине”
не забранява водене на сечи.
Извършен е оглед на морския плаж. В северната
част на плажа е установено наличие на
водорасли на ивицата и във водата. В южната
част няма водорасли. Водата в морето е с
естествен цвят и мирис. Няма точкови
източници на отпадъчни води на плажната
ивица и няма заустване на води към морето.
Не са установени умрели рибки, няма
опалесценция на повърхността на водата.
Сигналоподателката се интересува морската
вода отговаря ли за къпане, което е в
компетенциите на РЗИ - Бургас. На плажната
ивица е разположено 1 брой заведение,
отпадъчните води от което се отвеждат към
канализационната мрежа на гр. Царево,
пречистват се в ПСОВ – Царево.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia) и се нуждае от
доотглеждане, тъй като е млада. При
транспортирането, птицата почива.
След
установяване
на
контакт
със
сигналоподателя, по негови данни трупът на
делфина не се вижда вече, изхвърлен на брега.

59.

29.07.2014

Зелен телефон

60.

29.07.2014

Зелен телефон

Замърсяване
на РИОСВ - Бургас
железобетонния пристан на
Рибарско селище в парк
„Росенец”. Катер с бургаска
регистрация
изхвърля
отпадъци в черни чували всеки
ден.
В с.Равда на Централния плаж РИОСВ - Бургас
малък мъртъв делфин.

Тече проверка по сигнала.

Сигнала се отнася за същия делфин от
предходните 2 сигнала с №57 и 58/28.07.14 г.
Морето е взело трупа на делфина и пак го
изхвърляна на същото място. Направена е
проверка на Централен плаж Равда, пред хотел
„Бижу”, съвместно с представители на отдел
Екология, общ. Несебър. Трупът на намерения
делфин е в много напреднал стадий на
разлагане, с подуто от водата тяло, липсваща
част в коремната област. Дължина на тялото
1,10 м. Делфинът е от вида муткур (Морска
свиня) Phocoena phocoena – защитен вид
включен в Приложение 3 на Закона за
биологичното разнообразие. На основание чл.
39 (2), т.4 от ЗБР, трупът се оставя на мястото,
на което е намерен.
Община Несебър има издадено Разрешително
№557/18.02.2014г. от МОСВ да ползва
изключенията от Забраните по чл. 38, ал.1, т. 5
от ЗБР, а именно да бъдат вземани от мястото,
където са намерени мъртви екземпляри от 3-те
вида черноморски делфини, с цел да бъдат
премествани и обезвреждани по смисъла на
Закона за ветеринарномедицинската дейност и
за събиране на научни данни.
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Намерена
сова
във РИОСВ - Бургас
ваканционно селище „Скай
дриймс”, местност „Юрта под
пътя”, гр.Св.Влас.
Умрял делфин на плажа на РИОСВ - Бургас
парк „Росенец”. Разлага се и се
носи силна миризма.
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На Царево, на градския плаж РИОСВ - Бургас
изхвърлен малък делфин с
огнестрелна рана.
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Електронна
поща

Изтичане на отпадъчни води РИОСВ – Бургас
на морски плаж „БялаЦентрален
3”,
гр.Бяла,
общ.Бяла, обл.Варна

Птицата е млада, в добро здравословно
състояние. Оставена е на дърво в близката
гориста местност.
При проверката се констатира, че трупът е на
делфин с дължина на тялото 1,80 м. Главата е
заровена в пясъка, поради което видът не може
да се определи. Трупът е в напреднал стадий на
разлагане с остра, тежка миризма. Няма
липсващи части от тялото и следи от насилие.
На основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие трупът се оставя на
мястото, на което е намерен.
При посещение на място и след проведен
телефонен разговор със служител на РУПЦарево се установява, че Община Царево и
РУП- Царево са получили сигнала по същото
време и са извършили незабавна проверка.
Трупът на делфина е бил силно разложен, не са
установени огнестрелни рани. Община Царево е
предприела веднага премахване на трупа от
плажа.
Извършен е оглед на плажа пред хотелски
комплекс „Бяла Виста”, чиито отпадъчни води
чрез КПС се отвеждат в градска канализация.
На плажната ивица под КПС има събрано
количество вода, което не достига до морските
води. При огледа на самата КПС се установява,
че двете помпи на КПС са повредени по време
на силните дъждове в гр. Бяла на 16.07.2014 г.
Поради тази причина е включена бензинова
помпа, която претласква водите от КПС до

градската канализация. Има лек пропуск от
шланга, с който се претласкват водите до
градска канализация.
Площадката, на която е разположена помпата е
мокра, но няма изтичане на отпадъчни води по
склона към плажнате ивица. По склона до
хотелския комплекс се стичат води, които са
бистри, нямат цвят и мирис на битово фекални.
Направен е оглед на КПС – Бяла 1,
стопанисвана от „ВиК Варна” ООД. КПС е
разположена над плажната ивица. Всички
помпи работят нормално. Няма изтичане на
отпадъчни води по склона до плажа. На
плажната ивица под КПС – Бяла 1 има събарано
количество застояла вода, която също не
достига морската вода.
По данни на концесионера на морски плаж
централен Бяла 3 има периодично изпускане на
отпадъчни дови под склона на КПС Бяла 1 на
„ВиК Варна” ООД и по склона на КПС от
хотелски комплекс „Бяла Виста”. В момента на
проверката такова изтичане на отпадъчни води
не се констатира. Дадени са следните
предписания със срок на изпълнение до
08.08.2014 г.:
1. Да се отремонтират помпите на КПС към
хотелски комплекс „Бяла Виста”, като до тогава
да се отстрани пропуска от шланга на
бензиновата помпа, която претласква водите до
канализацията на гр. Бяла.
2. Да се представят схеми в част ВиК за
хотелски комплекс „Бяла Виста” и „Бяла Бийч
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Резорт”.
Навлизане на автомобили в Община Царево, Сигналът е предаден на Община Царево и ТП –
ЗМ „Силистар” на плаж ТП- ДГС Царево ДГС - Царево за проверка.
„Липите”. Газят се пясъчните
лилии и се пали огън.

