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

ДАТА

1.

24.10.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Физ. лице от гр. Средец изкупу- РИОСВ - Бургас Във връзка с подадения сигнал на 30.10.2014
ва хартиени и пластмасови опаг. е извършена проверка на площадка за трековки от фирми с които „Ники –
тиране на отпадъци от хартия и картон, пласТЕЛ” имат сключени договори.
тмаси, хартиени и картонени и пластмасови
Господинът не разполага с разопаковки на „Нийл - Харт" ЕООД, с местонарешително за събиране и трансхождение: общ. Бургас, гр. Бургас, м. „Герен
портиране. Господинът е с авБунар", ПИ № 07079.6.1101. При проверка на
томобил мерцедес, бял на цвят с
представените отчетни книги, договори, факрег. № №АН....АМ.
тури, покупко-изплащателни сметки и канОтпадъците, които изкупува ги
тарни бележки се констатира, че на площадкапродава на площадка в кв.
та са приети отпадъци от пластмасови опаков„Д.Езерово”.
ки, хартиени и картонени опаковки, хартия и
картон и пластмаси от физически лица през
2013 г., но името на физическото лице посочено в подадения сигнал не фигурира в записите в покупко- изплащателните сметки и в
отчетните книги. На 07.03.2014 г. е приет еднократно отпадък от пластмаси от едно физическо лице, името на което не съответства на
това в подадения сигнал. Останалите записи в
представените документи са за приети отпадъци от юридически лица.
Писмено се изиска информация от 10-те юридически лица, с които ЕТ „Ники Тел - Смарайда Коева" има сключени договори за приемане на отпадъци, съгласно съставен констативен протокол от извършена проверка на
фирмата през м. април 2014г. Това са: „Пиргос Пласт" ООД, „Витела Бургас" ЕООД, „Биляна ГБХ" ЕООД, „Информа Прес" ООД,
„Жордия" ООД, „Керамика - Бургас" АД,
„Маринеро" ЕООД, „Теком" АД и „Рюген"
ООД и „Петка Турс" ООД. От представената
информация не се констатира предаване на

2.

29.10.2014

3.

03.11.2014

4.

04.11.2014

5.

06.11.2014

хартиени и пластмасови опаковки от горепосочените фирми на физически лица. Единствено фирма „Витела Бургас" ЕООД е предала
хартиени и картонени и пластмасови опаковки
на „Евро Импекс -Бургас" ЕООД съгласно
сключен договор на 01.05.2014 г.
Изпратено е писмо до пътна полиция Бургас
във връзка с постъпилия сигнал в РИОСВ Бургас с молба за предоставяне на информация за лицето, което е собственик на автомобил марка Мерцедес, бял на цвят, с рег. №
АН…АМ. След представяне на необходимата
информация от пътна полиция Бургас предстои предприемане на допълнителни действия
от страна на РИОСВ - Бургас, за което жалбоподателят ще бъде уведомен.
Електронна по- Обява в olx.bg от гр. Бургас за МВР- Бургас
Постъпилият сигнал е изпратен до Областна
ща
продажба на хибриди на щигДирекция на МВР- Бургас с молба за съдейстлец, конопарче, скатия и зелевие за установяване самоличността на наруника.
шителя.
Зелен телефон
От два месеца гората между РИОСВ - Бургас Извършена е проверка съвместно с РДГ- БурЕмона и Иракли се изсича.
РДГ- Бургас
гас. В района се водят възобновителни сечи на
територията на гори, собственост на община
Несебър. Сечите са предвидени по ЛУП от
2006 г. Не се констатира отклонение от предвижданията на ЛУП.
Зелен телефон
На кръстовището в гр.Бургас от РИОСВ - Бургас При проверката е огледан подробно целия
к-с „М. Рудник” по посока
район, посочен от сигналоподателя. Не е отк„Трапезица” на светофара, на
рита никаква бедстваща птица.
пътя е видян пеликан.
Зелен телефон
Малък розов пеликан със счу- РИОСВ - Бургас Птицата е от вида розов пеликан (Pelecanus
пено крило – с. Константиново,
onocrotalus). Намира се в наводнени теритообщ.Камено.
рии в района на с. Константиново. Птицата е
отпаднала, изтощена. До нея не може да се
достигне поради голямото количество вода в
района.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие пеликанът се оставя на мястото, на което е намерен.

6.

07.11.2014

7.

07.11.2014

8.

11.11.2014

9.

11.11.2014

10.

12.11.2014

11.

13.11.2014

Видът розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) е
защитен и е включен в Приложение № 3 на
Закона за биологичното разнообразие.
Зелен телефон
В к-с „М.Рудник” в края на ул. РИОСВ - Бургас Птицата е от вида голяма бяла чапла (Ardea
„Миньорска” до боровата гоalba). Птицата няма никакви видими нараняричка е видяна бяла чапла верования. Движи се свободно.
ятно ранена.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се оставя
на мястото, на което е намерена.
Видът голяма бяла чапла е защитен и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.
Електронна по- Жалба срещу павилион за скара Община Бургас Сигналът е препратен по компетентност към
ща
на дървени въглища, намиращ
Община Бургас.
се на ъгъла Мл. „Хр. Ботев” и
ул. „Македония” в гр. Бургас
Зелен телефон
Бедстващ щъркел на пътя към РИОСВ - Бургас При извършената проверка щъркелът не е отвтори портал на „Лукойл”.
крит. По думи на сигналоподателката не е
видно дали щъркелът е ранен, но се е разхождал сам от 2- 3 дни. Всяка година някой екземпляри остават да зимуват по нашите земи,
поради различни причини, като те могат да са
местни или прелетни от по- северни страни,
което не означава че са бедстващи.
Зелен телефон
Изтичане на отпадъчни води в Община ПомоСигналът е препратен по компетентност на
гр. Поморие на ул. „Възражда- рие
Община Поморие.
не” при ремонт на канализация.
Зелен телефон
В халето на „Елкабел” е хванато РИОСВ - Бургас Намерената птица е влязла в едно от халетата
пиле вероятно воден бик.
на „Елкабел” Бургас и е от вида малък воден
бик (Ixobrychus minutes)- защитен вид, включен в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
Птицата е жизнена, без видими наранявания, в
добро общо състояние.
На основание чл. 39 (2) т. 1 от ЗБР, птицата се
освобождава в подходящ район.
Зелен телефон
В Южна промишлена зона - РИОСВ - Бургас Птицата е от вида ням лебед (Cygnus olor) –
бедстващ лебед.
защитен вид, включен в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

12.

18.11.2014

Зелен телефон

13.

19.11.2014

Зелен телефон

14.

26.11.2014

Зелен телефон

Птицата е млада в много добро физическо
състояние, без външни наранявания. На основание чл. 39 (2), т. 1 от ЗБР е пусната на свобода в подходящ район.
В гр.Бургас, к-с „Славейков”, РИОСВ - Бургас Сигналът е получен на другия ден и по данни
бл. 177- след 21.00 ч. на
подателя, миризмата се е разнесла. По тази
17.11.2014 г. силна миризма на
причина не е извършена проверка.
газ. В момента не мирише.
В „Кроношпан”, в цеха за лами- РИОСВ - Бургас Намереният животински вид е обикновен съннат е намерена катеричка – бебе
ливец (съсел) Glis glis, който често може да
бъде сбъркан с обикновена катерица. Вида е
ранено в око.
широко разпространен, не е защитен, не е
включен в приложение на ЗБР. Съселът е в
добро физиологично състояние, няма външни
наранявания, само едното око е подуто. Попаднал в цеха за ламинат на „Кроношпан” с
кашон, който е транспортирал дърва. Сънливецът е взет от цеха за ламинат и освободен в
естествената му среда в подходящ район.
В гр.Бургас, к-с „Славейков” е РИОСВ - Бургас Намереното птиче е от вида орехче
намерено малко птиче- орехче.
(Troglodytes troglodytes)- защитен вид,

включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Попаднало в
канцелария на Държавен архив, орехчето е
в отлично състояние и при отваряне на
прозореца, успешно полита навън.
15.

27.11.2014

Зелен телефон

Бедстваща сова в хале на „Фил- РИОСВ - Бургас Намерената сова е от вида горска ушата сова
каб”- гр. Бургас, ул.”Одрин”
(Asio otus)- защитен вид, включен в При-

ложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Совата е в отлично състояние.
На основание чл. 39 (2), т. 4 от ЗБР совата се
оставя на мястото, където е намерена.

