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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ-Бургас

1.

01.06.2012 г.

Сигналът е получен на Срещу хотел „Дюн” в Сл.Бряг се
Зеления телефон
правят снимки с екзотични
животни.

2.

01.06.2012 г.

3.

05.06.2012 г.

Сигналът е постъпил по Неправилно
почистване
на РИОСВ-Бургас
електронната поща на септична яма в село Крушево, общ. Карнобат
РИОСВ-Бургас
община Карнобат.
Сигналът е получен на В нивите в с. Полски Извор е РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
намерен изнемощял, отпаднал
лебед. Няма следи от нараняване.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При проверка е установена една
маймуна от род Зелена морска котка и
два тигрови питона, които се излагат с
цел атракция и правене на снимки на
крайбрежната
алея, пред хотел
„Дюн1”, в к.к-с Слънчев бряг. За
животните не бяха представени
документи
за
произход
или
регистрация. Дадено е предписание, да
се представят документи за двата
питона.
Съставен е акт по ЗЗЖ за отглеждане
на маймуна от частно лице.
Маймуната е отнета в полза на
държавата и е настанена в зоопарка в
гр.Кнежа.
Предаден по компетенция на община
Карнобат
При проверката се констатира, че
птицата е от вида ням лебед (Cygnus
olor). Птицата е отпаднала, не се
храни.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от
Закона за биологичното разнообразие
лебедът се изпраща в Спасителен
център за диви животни гр. Стара
Загора.
Видът ням лебед (Cygnus olor) е
защитен съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и е
включен в Приложение №3 на същия
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4.

06.06.2012 г.

Сигналът е получен на В Приморско на ъгъла на ул.
Зеления телефон
„Перла” и ул.” Росица” се
застроява и се изравняват дюните.
Сигналът е получен на В двора на детската градина в в.к.
Зеления телефон
Изгрев зад магазин Пикадили до
бл. 54 има черно птиче, което не
може да лети.

РИОСВ-Бургас

5.

06.06.2012г.

6.

13.06.2012г.

Сигналът е получен на Умрял делфин на малкия плаж до
Зеления телефон
лодкостоянката
в
кв.”Свети
Георги” в Поморие.

РИОСВ-Бургас

7.

14.06.2012г.

Сигналът е получен на На 250 метра от Евиния плаж, на РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
север, в посока солниците, умрял
делфин на 5 метра от брега.

8.

14.06.2012г.

Сигналът е получен на Птица /прилича на врана/ с РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
наранени крака, паднала на

РИОСВ-Бургас

закон.
Информиран е кметът на община
Приморско за предприемане на
действия.
При извършената проверка е обходен
и проверен целия прилежащ двор към
сградата на детската градина в кс”Изгрев”. Не е открита птица в
безпомощно състояние, която не може
да лети.
При проверката се констатира,че
трупът е на муткур (Phocoena
phocoena) с дължина на тялото 131 см
и дължина от муцуната до основата на
гръбната перка 63 см. Трупът е в
напреднал стадий на разлагане, без
липсващи перки.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на мястото, където е
намерен. Видът е защитен съгласно
чл. 37 от Закона за биологичното
разнообразие
и
включен
в
Приложение №3 на същия закон.
При проверката се констатира,че
трупът е на муткур /Phocoena
phocoena/, в напреднал стадий на
разлагане, без видими външни
наранявания. Няма липсващи части от
тялото.
На основание чл. 32, ал. 2, т. 4 от
Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на място, на което е
намерен.
Видът муткур /Phocoena phocoena/
е защитен съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и включен
в Приложение №3 на същия закон.
При проверка се констатира, че
птицата е от вида чавка (Corvus
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терасата на апартамент.

9.

14.06.2012г.

Сигналът е получен на Помпена
станция
„Изгрев“ РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
изтласква отпадъчни води към
Атанасовско езеро и се носи силна
миризма на фекалии по пътя
Сл.Бряг – Сарафово на разклона за
аутлет „Пума“.

10.

14.06.2012г.

Сигналът е получен на На централния плаж в с. Лозенец РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
изтича
мръсна
вода
от
пречиствателната станция.

monedula), сем. Вранови (Corvidae).
Птицата е млада, без видими външни
наранявания. Има вроден дефект на
краката - не се събират напълно един
до друг. Чавката може да лети,
жизнена е. Освобождава се в района
на ПР ”Атанасовско езеро”.
Видът чавка не е защитен съгласно чл.
37 от Закона за биологичното
разнообразие и не е включен в
Приложение №3 на същия закон.
Извършена е проверка на място по
главен път Бургас – Сарафово, в
района на Аутлет „Пума”.
Не е констатирано изтичане на
фекални води, не се усеща миризма на
фекалии около магазина. Проверка се
извърши и на автосервиз „Ситроен“,
находящ се в района. Около пътя
минава обходен отводнителен канал за
дъждовни води, който е силно обрасъл
с трева и затлачен. В непосредствена
близост до него се усеща слаба
миризма на застояла вода и тиня.
Според работещите в района тази
характерна миризма на дънна тиня,
идваща от открития канал покрай пътя
е обичайна при наличие на югозападен
вятър.
В момента на проверката ПСОВ
работи в нормален режим. Взета е
еднократна
водна
проба
от
пречистените отпадъчни води на
изход ПСОВ преди заустването им в
дере. Дължината на дерето от мястото
на заустване на пречистените води от
ПСОВ до бреговата ивица е около
1500 м. При огледа на дерето, преди
вливането му в Черно море на
Централен плаж Лозенец се установи,
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11.

14.06.2012г.

12.

14.06.2012г.

13.

15.06.2012г.

Сигналът е постъпил
електронната поща
РИОСВ-Бургас
Сигналът е постъпил
електронната поща
РИОСВ-Бургас
Сигналът е получен
Зеления телефон

по Предпоставка от разпространение
на на зарази от камиони превозващи
трупове на животни.
по В частен имот вилно селище
на „Червенка” изтичат отпадни води
от улицата и съседни имоти.
на Млада птица паднала от гнездо в
морската градина.

РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас,
общ. Созопол.
РИОСВ-Бургас

че водата в него е със слаб отток и
преди вливането му в морето на
плажната ивица се е оформил участък
със застояла вода. В момента на
проверката има вливане на води от
дерето в морето. Водата в морето е
видимо чиста, с естествен цвят и
мирис. Взета е еднократна проба от
водата в морето срещу вливането в
дерето. Взети са водни проби от
морето и от представител на РЗИБургас.
Резултатите от анализа на водните
проби на изход ПСОВ показват
незначителни
превишения
по
показател азот нитритен и общ
фосфор, а от пробата на централен
плаж – незначително превишение по
показател биологична потребност от
кислород. Съгласно разрешителното
за заустване на обекта срокът за
достигане
на
индивидуалните
емисионни ограничения за обект
ПСОВ-Лозенец е 31.12.2015 г.
Сигналоподавателят е уведомен по
телефона
за
извършване
на
проверката, но не се яви.
Изискана е допълнително информация
от сигналоподавателката, както и от
КАТ, проверката продължава
Предаден по компетенция на общ.
Созопол.
При проверката се констатира, че
птицата е от вида черен бързолет
(Apus apus), малка, в пухкаво
оперение, безпомощна. Намерена е в
района на Морската градина.
На основание чл. .9, ал. 2, т. 2 от
Закона за биологичното разнообразие
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14.

16.06.2012г.

Сигналът е постъпил по Изхвърлен делфин на плажа в РИОСВ-Бургас
електронната поща на Аркутино.
РИОСВ-Бургас

15.

18.06.12

Сигналът е получен на Паркирани автомобили на устието РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
на р.Велека, табелите са махнати.
Някои от колите са директно на
дюните.

16.

18.06.12

Сигналът е получен на Умрял делфин на Отманли (плаж
Зеления телефон
Север) зад Нефтобазата.

17.

19.06.12

Сигналът е получен на Кариерата

на

Върли

РИОСВ-Бургас

бряг РИОСВ-Бургас

птицата
се
изпраща
за
лечение/отглеждане в Спасителен
център за диви животни, гр. Стара
Загора.
Видът черен бързолет (Apus apus) е
защитен съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и включен
в Приложение №3 на същия закон.
След
извършена
проверка
на
посоченото място трупът не е открит.
Вероятно е отнесен от морското
течение.
Дадени са предписания на община
Царево да предприеме необходимите
мерки за ограничаване на достъпа на
МПС в ЗМ „Устие на река Велека”
като изработи и монтира указателно –
забранителни табели на всички
подходи към морския плаж и да
извърши почистване на замърсените с
битови отпадъци територии около
пътя, водещ до морски плаж „Устие на
р.Велека”.
При проверката се констатира, че
трупът е на муткур (Phocoena phocoena).
Трупът е в силно напреднал стадий на
разлагане, обезцветен, с липсваща
гръбна перка. Обща дължина на
тялото 1.20 м. предните перки са
почти изядени.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на място, където е
намерен.
Видът муткур (Phocoena Phocoena) е
защитен съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и включен
в Приложение N3 на същия закон.
След
извършена
проверка
на
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Зеления телефон

запрашава продукцията на СК
”Бъдеще”

18.

19.06.12

Сигналът е получен на В кв. Крайморие на плажа от ляво РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
на централния изхвърлено малко
делфинче.

19.

19.06.12

Сигналът е получен на Дюната в Аркутино, в северния си
Зеления телефон
край е силно замърсена.

РИОСВ-Бургас

20.

20.06.12

Сигналът е получен на На плажа на Аркутино, малко след
Зеления телефон
неохраняемата част посока река
Ропотамо намерен умрял делфин
(трупа е обграден).

РИОСВ-Бургас

производствена
площадка
на
„Автомагистрали Черно море” АД са
дадени предписания за монтаж на
оросителна система на площадките
между лента 7 и 8; системно
почистване на обслужващите пътища
и
промишлената
площадка;
преустановяване
на
товаро
разтоварителните работи на депата
при
неблагоприятни
климатични
условия.
При проверката се констатира, че
трупът е на афала, много стар силно
разложен,
обезцветен.
Липсва
гръбната перка. Афалата е с обща
дължина на тялото 2.10 м.
На основание на чл. 39, ал. 1, т. 4 от
Закона за биологичното разнообразие
трупът се оставя на място, на което е
намерен.
Афалата (Tursiops truncatus) е защитен
вид, съгласно чл. 37 от Закона за
биологичното разнообразие и е
включен в Приложение N на същия
закон.
При проверката по плажната ивица на
„Крайморие” не е открит друг делфин
Замърсено с отпадъци, изхвърлени от
морето на терен извън активната
плажна зона в района на морски плаж
Аркутино в северната част.
Дадено е предписание отпадъците да
бъдат почистени.
След проверката се констатира че
трупът е на муткур (морска свиня) с
дължина 1 м, с прорезна рана
напречно по тялото с дължина 30 см и
разстояние от началото на главата до
раната 55 см. Трупът е в напреднал
стадий на разлагане.
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21.

20.06.12

Сигналът е получен на На плаж Перла в Приморско, до РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
„Кариби“ има умрял делфин и
мирише.

22.

20.06.12

Сигналът е получен на В Приморско на плаж Перла РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
почиващи са изцапани с мазут.

23

20.06.2012

Сигналът е постъпил по Незаконно отглеждане на мъжка РИОСВ-Бургас
„електронната поща на елхова скатия в автосервиз
РИОСВ-Бургас”
„Франц”.

24.

22.06.12

Сигналът е получен на В с.Крумово Градище се носи РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
миризма от свинекомплекса до
селото.

25.

22.06.12

Сигналът е получен на На най – северната точка плаж РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
Перла в Приморско във водата
умрял делфин.

На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото на което е
намерен.
При проверката се констатира, че
трупът е на афала, с дължина 1.20, без
видими външни наранявания. Трупът
се оставя, в района в който е намерен
на основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от
Закона за биологичното разнообразие,
като е изтеглен встрани от плажната
ивица, поради напредналия процес на
разлагане.
След незабавна проверка на северния
плаж в района на резиденция „Перла”
не се констатира мазут нито на
плажната ивица, нито в морето.
Водата в морето има естествен цвят и
мирис без опалесценция и без видимо
замърсяване.
Телефонът
на
сигналоподавателя е невалиден.
След извършена проверка се установи,
че не се отглежда мъжка елхова
скатия. В кафеза се отглежда вълнист
папагал.
Обходен
е
района
около
„Свинекомплекс Крумово Градище”
АД,
включително
най-близко
отстоящите постройки на с. Крумово
Градище. Проведен е разговор с
жителите, които постоянно обитават
или работят в селото. Същите отричат
да се усеща миризма от свинефермата.
При проверката се констатира , че
трупът е на муткур (морска свиня) без
видими външни наранявания, с обща
дължина на тялото 1.10 м, в напреднал
стадий на разлагане.
На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото, на което
е намерен.

7

26.

22.06.12

Сигналът е получен на На плаж Перла в Приморско на
Зеления телефон
плажната ивица до заведение
„Интрига Бийч” умрял делфин.

РИОСВ-Бургас

27

26.06.12

28

26.06.12

Сигналът е получен на На устието на река Велека на плаж РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
„Косата”/Синеморец има много общ. Царево
спрели коли.
Сигналът е получен на На плажа на Сарафово между РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
квартал Сарафово и разкопките –
умрял делфин.

29.

26.06.12

30.

26.06.12

31.

27.06.12

Сигналът е получен на На плажа в кв. Сарафово до РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
почивен военен дом умрял
делфин.

32.

28.06.12

Сигналът е получен на В Китен на плажа зад буните на РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
ЦСКА
до
лодките
умряло
делфинче.

Сигналът е получен на На плажа в Китен изхвърлен РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
умрял делфин.
Сигналът е получен на До средния кей на плажа в Китен РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
под хотел „Марина” има труп на
малко делфинче.

При проверката се констатира , че
трупът е на муткур (морска свиня) без
видими външни наранявания, с обща
дължина на тялото 1.10 м, в напреднал
стадий на разлагане.
На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото, на което
е намерен.
Предаден на общ. Царево.

Съставен е констативен протокол.
Делфинът е от вида афала, силно
разложен, с нехарактерно кафяво
оцветяване. Липсва опашката, а
главата е силно разложена с останала
кост на горната челюст. Задната част
на тялото е омотана в рибарска мрежа.
Обща дължина на тялото 2.30 м. видът
е защитен по чл. 37 от ЗБР. На
основание чл. 39, ал. 4, т. 2 от ЗБР
афалата се оставя на мястото, където е
намерена.
При проверка не беше открит труп на
делфин.
При проверката се констатира, че
трупът е на муткур (морска свиня) в
напреднал стадий на разлагане. Няма
видими външни наранявания. Обща
дължина на тялото 1.10 м.
На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото, на което
е намерен.
В
телефонен
разговор
със
сигналоподателя е установено, че
сигналът е за делфин, за който е
извършена проверка.
Видът е морска свиня (муткур), без
видими външни наранявания и в
напреднал стадий на разлагане.
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33.

28.06.12

Сигналът е получен на Изхвърлен делфин в местността РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
Червенка под поделението на
брега.

34.

29.06.12

Сигналът е получен на На плажа на Равда пред хотел
Зеления телефон
„Бижу” умрял малък делфин.

35.

29.06.12

Сигналът е получен на На устието на р. Велека на плаж РИОСВ-Бургас
Зеления телефон
„Косата” има паркирани коли.
общ. Царево

РИОСВ-Бургас

На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото, на което
е намерен.
При проверката се констатира, че
трупът е силно разложен, много стар.
Процесът на разлагане е силно
напреднал. Видът на трупа не може да
бъде определен поради разлагането,
най – вероятно афала или делфин.
Дължината на тялото е около 2 м.
На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото, на което
е намерен.
При проверката се констатира, че
трупът е на муткур (Phocoena phocoena), малък, с обща дължина на
тялото 80 см и дължина от началото на
муцуната до основата на гръбната
перка 41 см. Няма видими външни
наранявани и липсващи части от
тялото, в процес на разлагане.
На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото, на което
е намерен.
Видът морска свиня (Phocoena phocoena) е защитен съгласно чл. 37 от
Закона за биологичното разнообразие
и е включен в Приложение №3 на
същия закон.
Предаден на общ. Царево.
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