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

ДАТА

1.

09.05.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

2.

13.05.2014

Зелен телефон

3.

13.05.2014

Зелен телефон

4.

15.05.2014

Зелен телефон

5.

15.05.2014

Зелен телефон

6.

16.05.2014

Зелен телефон

7.

16.05.2014

Зелен телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Изсичане на боровата гора в РДГ-Варна,
местност „Карадере”, гр.Бяла
община Бяла
Намерен бързолет, паднал от РИОСВ - Бургас
гнездо, който не може да лети
в к-с „Славейков“ бл. 15, гр.
Бургас
На автомагистрала „Тракия”, РИОСВ - Бургас
на 10 км след отбивката за
Карнобат (в посока Бургас), в
аварийната лента лежи ранен
щъркел.
В к-с „Възраждане”, гр. Бургас РИОСВ - Бургас
е намерена лястовица с ранено
крило.

Между Равда и Несебър във РИОСВ - Бургас
в.к. „Аврора” е намерен
маркиран гларус със счупено
крило.
Сова със счупено крило в к.к. РИОСВ - Бургас
„Слънчев бряг”
В Равда на плаж „Аурелия”, до РИОСВ - Бургас
заведение „Тихия залив” е
намерен мъртъв малък делфин

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Сигналът е предаден по компетентност на РДГВарна и община Бяла.
При проверката се установява, че птицата е от
вида черен бързолет (Apus apus). Птицата е в
добро състояние. На основание чл.39, ал.2, т.1
от Закона за биологичното разнообразие
птицата се освобождава в подходящ район.
При извършената проверка, птица не е
намерена.

При проверката се установява, че птицата е от
вида черен бързолет (Apus apus), в много добро
състояние. На основание чл.39, ал.2, т.1 от
Закона за биологичното разнообразие птицата
се освобождава в подходящ район.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида сребриста чайка (гларус). Птицата се
оставя на мястото, където е намерена.
Птицата е от вида млада сова, паднала на
земята. Няма счупвания или други наранявания.
Птицата е качена на дървото.
Делфинът е от вида афала (Tursiops truncatus), с
дължина на тялото 1 м. Видът е защитен,
включен в Приложение 3 на Закона за

изхвърлен от морето.

Бедстваща птица (черноврат РИОСВ - Бургас
гмуркач) изцапан с мазут в
Поморийско езеро (до дигата
разделяща езерото от морето).
Умрял щъркел между бл.21 и РИОСВ - Бургас
бл.22 в с.Атия.

биологичното разнообразие (ЗБР). Трупът е с
подут корем, в напреднала фаза на разлагане. На
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се
оставя на мястото, на което е намерен.
При проверката не е открита бедстваща птица.

8.

16.05.2014

Зелен телефон

9.

18.05.2014

Зелен телефон

10.

19.05.2014

Зелен телефон

Умрял делфин на плажната РИОСВ - Бургас
ивица в к.к. „Слънчев бряг”,
срещу хотел „Стар”

11.

20.05.2014

Зелен телефон

12.

20.05.2014

Зелен телефон

Изхвърлен труп на делфин на РИОСВ - Бургас
пясъчната
ивица
в
к.к.”Слънчев бряг”, до хотел
„Хевън”
срещу
казино
„Платинум”.
Обгазяване във с.Варвара. РИОСВ – Бургас, На 20.05.2014г. при обход на Черно море от
Вижда се черно-жълт пушек община Царево
с.Резово до гр.Созопол от представители на
над морето.
Дирекция
„Морска
администрация”
е
установена мъгла. От еколога на община Царево
също е получено устно уведомление, че над
морето има мъгла.

При проверката е установен труп на екземпляр
от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia). Трупът е
под гнездото. В гнездото няма излюпени малки.
На основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие трупът се оставя на
място.
При проверката се установява, че трупът е на
екземпляр от вида афала (Tursiops truncatus), с
дължина на тялото 2 м. Трупът е силно
разложен, намира се във водата, в зоната на
прибоя на вълните. На основание чл.39, ал.2, т.4
от Закона за биологичното разнообразие трупът
се оставя на място.
Проверката по сигнала е за същият труп на
делфин направена на 19.05.2014 г.

13.

20.05.2014

Зелен телефон

14.

22.05.2014

Зелен телефон

15.

23.05.2014

Зелен телефон

16.

26.05.2014

Зелен телефон

В Несебър над морето в
посока Бургас и посока
„Сл.бряг” се виждат облаци от
синьо - сив дим.
Намерено бухалче в к.к.
„Слънчев бряг”
В кланицата на с.Русокастро
се колят прасета. Вдига се
шум и мирише.

РИОСВ – Бургас, Получено е устно уведомление от началника на
община Несебър
отдел „Екология” към община Несебър, че над
морето има мъгла.
РИОСВ - Бургас

Бухалчето е оставено на дървото, където е
гнездото на родителите.
РИОСВ - Бургас
На 29.05.2014 г. е извършена комплексна
проверка на обекта, включително по компонент
„атмосферен въздух” и фактор „шум”, с
представител на кметство в с.Русокастро и в
присъствието на синалоподателя. Извършен е
оглед на производствената площадка и
производственото помещение. В момента на
проверката в кланицата не се извършва клане на
животни и няма налични живи животни. При
следваща доставка на такива РИОСВ - Бургас
съвместно с РЛ - Бургас ще извърши контролно
измерване на шум в присъствие на
жалбоподателя и представител на дружеството,
както и ще се сформира комисия за
установяване на разпространение на неприятни
миризми от дейността на обекта. Кланицата се
експлоатира от „Нова мес” ЕООД, гр.Кърджали.
На оградата на обекта на талази се усеща слаба
специфична
миризма,
генерирана
от
производствената дейност на обекта. На
оператора по време на проверката са дадени
предписания. Ще се извърши последващ
контрол за изпълнението им по документи или
на място.
В началото на р.Ропотамо след РИОСВ – Бургас, При извършена съвместна проверка на място на
с.Веселие
по
пътя
за БДУВЧР – Варна 26.05.2014г. с БДУВЧР – Варна и РЛ - Бургас е

Приморско реката е „бяла като
вар”.

17.

26.05.2014

Зелен телефон

Паднало малко щъркелче от РИОСВ - Бургас
гнездо в гр. Ахелой.

констатирано, че водата в реката е с белезникав,
сиво - зеленикав цвят и със силна миризма,
специфична за битово - фекални отпадъчни
води. Пробонабрана е водна проба за анализ от
реката в точката на мониторинг, определен от
Басейнова дирекция (БД). Пробата ще се
анализира по показатели определени от БД. По
данни на кмета на с.Веселие, канализационната
система на селото с ЛПСОВ са изградени на
100%, но в момента на ЛПСОВ се извършват
довършителни дейности и поради това водите
от канализационната система не преминават
през пречиствателните съоръжения и се
отвеждат без пречистване в реката. За
канализационната система на с.Веселие има
издадено на община Приморско разрешително
за обект в процес на проектиране и изграждане
с контролиращ орган БДЧР – Варна.
Заустването на непречистени отпадъчни води е
в нарушение на условие от това разрешително.
Изпратено е писмо до БДУВЧР - Варна за
предприемане на действия по компетентност.
При извършената проверка е установено, че
птицата е от вида бял щъркел (Сiconia ciconia).
Намерена е в гр.Ахелой, паднало от гнездото.
Щъркелът е малък, с пухово оперение, не може
да лети. Нуждае се от специализирана помощ и
отглеждане, тъй като не може да бъде върнат
обратно в гнездото. На основание чл.39, ал.2, т.2
от Закона за биологичното разнообразие
птицата се изпраща за оглеждане в „Спасителен
център за диви животни” гр .Стара Загора.

18.

26.05.2014

Зелен телефон

Паднало малко щъркелче от РИОСВ - Бургас
гнездо в с. Съдиево, община
Айтос.

19.

30.05.2014

Зелен телефон

В к-с „Славейков”, гр. Бургас е РИОСВ - Бургас
намерен бедстващ бързолет.

20.

30.05.2014

Зелен телефон

Намерено птиче, паднало от РИОСВ - Бургас
гнездо в ЦДГ „Детелина“, к-с

Видът бял щъркел (Ciconia ciconia) е защитен
съгласно чл.37 от Закона за биологичното
разнообразие и е включена в Приложение 3 на
същия закон.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида бял щъркел (Сiconia ciconia), млада, с
пухово оперение, не може да лети. Намерена е в
село Съдиево, под гнездо на щъркели, вероятно
паднала от него. Щъркелчето се нуждае от
специализирана помощ и отглеждане. 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 отглеждане и лечение. Видът
бял щъркел (Ciconia ciconia) е защитен съгласно
чл.37 от Закона за биологичното разнообразие и
е включена в Приложение 3 на същия закон.
Намерената птица е от вида черен бързолет
(Apus apus), паднала на земята в междублоково
пространство в к-с „Славейков”. Черният
бързолет е защитен вид птица, 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 вода сам. Всичко това той
прави сам по време на полет. Паднал на земята
не може и да ходи, поради което птицата се
пробва да полети чрез подхвърляне. При опита
да бъде освободена по този начин в
естествената си среда, птицата успешно излетя.
Птицата е гълъб. Няма видими физически
наранявания, не се намира в условия

„Славейков“, гр. Бургас.
21.

30.05.2014

Зелен телефон

На
разширението
на РИОСВ - Бургас
пречиствателна
станция
„Равда” са изградени дупкигнезда
от
лястовички.
Предстои
разкопаване
на
терена, при което гнездата ще
бъдат разрушени.

застрашаващи живота му и е освободен в
околната среда.
При извършената проверка е констатирано, че
се извършва „Реконструкция и разширение на
Пречиствателна станция за отпадъчни води
„Равда”, което е дейност от проект DIR51011116-68-152 по ОПОС 2007 - 2013 с
бенефициент Община Несебър. В направения
изкоп на отвесна земна стена е установено
наличие на гнездова колония от 122 дупки на
вида брегова лястовица (Riparia riparia). До
строителния обект в образувано временно депо
с пръст обратен насип също има образувана
малка гнездова колония от 27 дупки на вида
брегова
лястовица.
Изпълнител
на
строителството е „Воден проект Несебър” ООД.
Видът е защитен по чл.37 на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР). Съгласно
чл.38 на ЗБР се забранява разрушаване и
увреждане на гнезда на защитени видове птици.
Изключение от забраната се допускат с
Разрешение на Министъра на ОСВ. Дадени са
предписания на изпълнителя - до получаване на
Разрешение от Министъра на ОСВ за
изключение от забраните на ЗБР в района на
обекта, в който е изградена гнездовата колония
на бреговата лястовица да не се извършват
строителни действия, които ще разрушат или
увредят гнездата.

