ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Електронна
поща

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Наличие на пункт за събиране Община Бургас
на железни отпадъци в РИОСВ – Бургас
гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“, бл.51,
зад вх.1 в непосредствена
близост до жилищните сгради
и шумът, който се вдига от
дейността.
В кв."Д.Езерово" всяка вечер РИОСВ – Бургас
след 22 часа обгазяване от
"Лукойл". В момента на
подаване на сигнала не
мирише.

1

25.09.2015

2

01.10.2015

Зелен телефон

3

01.10.2015

Зелен телефон

След кв."Д.Езерово", посока РИОСВ – Бургас
Братово, множество мъртви
пеликани и един ранен.

4

02.10.2015

Зелен телефон

Бедстващ щъркел на колелото РИОСВ – Бургас
на кв. "Сарафово", посока
Бургас. Стои на пътното
платно и не може да излети.
Има опасност да бъде блъснат
от кола.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На 05.10.2015 г. е извършена съвместна
проверка с инспектори „ЕКООС“ при Община
Бургас. По време на проверката не е
констатирано наличие на метални отпадъци в
гаражната клетка или рязане и вдигане на шум.

Сигналът е неоснователен. На територията на
кв."Д.Езерово"
работи
Автоматична
измервателна станция, която денонощно
измерва
концентрациите
на
основните
замърсители на атмосферния въздух. За месец
септември и 1 октомври не са регистрирани
превишения
на
средночасовите
и
средноденонощните норми на основните
показатели.
Намерените мъртви пеликани са 39 на
разстояние по протежение 2 км. Живият
екземпляр на основание чл.39, ал.2, т.2 от
Закона за биологичното разнообразие
е
изпратен за лечение в "Спасителен център за
диви животни" гр.Ст.Загора.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида Бял щъркел (Ciconia ciconia). Птицата няма
видими външни наранявания. При опит да бъде
уловен щъркелът излита на покрива на близката
сграда. На основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие щъркелът се оставя

5

02.10.2015

Зелен телефон

До
складовата
база
на РИОСВ – Бургас
"Деспред" отново има ранени
пеликани.

6

02.10.2015

Зелен телефон

Северна промишлена зона в РИОСВ – Бургас
ж.к. "Славейков" до център за
гуми
"Медина-Мед"
има
ранена птица – дърдавец.

7

05.10.2015

Зелен телефон

Щъркел със счупено крило на РИОСВ – Бургас
летището в кв."Сарафово".

8

Зелен телефон

9

03.10.2015
04.10.2015
04.10.2015

Множество сигнали от тел.112
за щъркел на летище Бургас.
В ж.к."Изгрев" около парк
"Велека" се усеща силна
миризма на газ.

10

05.10.2015

Зелен телефон

Зелен телефон

РИОСВ – Бургас

в района, в който е намерен.
Наред с мъртвите пеликани е установено и
наличие на жив пеликан, който е без видими
наранявания, физически активен. На основание
чл.39, ал.2, т.4 пеликанът се оставя на
подходящо място в акваторията на ез.Вая.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида ливаден дърдавец (Crex crex) . Дърдавецът
не може да стои на краката си, отпаднал е.
Нуждае се от специализирана медицинска
помощ и лечение. На основание чл.39, ал.2, т.2
от Закона за биологичното разнообразие
дърдавецът се изпраща зе лечение в Спасителен
център за диви жовотни гр.Стара Загора.
При
проверката
е
констатирано,
че
наблюдавания на 02.10.2015г. щъркел все още е
в района на летище Бургас. При опит да бъде
заловена, птицата отлита и каца на покрива на
близките сгради. На основание чл.39, ал.2, т.4 от
Закона за биологичното разнообразие птицата се
оставя на мястото, на което е намерена.
Сигналът е аналогичен със сигнал №7.

Община Бургас, Сигналът е предаден от тел.112 и на дежурен
РИОСВ – Бургас, Община Бургас. Проведен е телефонен разговор
РД „ПБЗН“
с дежурен Община Бургас, който информира, че
представители
на
Регионална
дирекция
"Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението"-Бургас са извършили замерване на
въздуха на място и не са установени
превишения
на
нормите.
"Овергаз"
е
информирала, че районът не е газифициран.
По пътя покрай яз."Мандра", РИОСВ – Бургас При извършената проверка е огледан целия

от
с.Твърдица
към
ж.к."М.Рудник" по средата на
черен път лежи лебед.
11

06.10.2015

Зелен телефон

12

07.10.2015

Зелен телефон

13

08.10.2015

Зелен телефон

14

08.10.2015

Зелен телефон

район, посочен от сигналоподателя. Обходен е
района от Пречиствателната станция до
Преливника в района на езера "Мандра". Не е
открита бедстваща птица.
Цигански
катун
под Община – Бургас При проверката е констатирано, че на
"Оксиком“ в "Изгрев" в
посоченото място има 5 колиби, в които няма
резерват "Атанасовско езеро"
никакви хора. Територията не попада в
ЗМ"Бургаски солници" и ПР"Атанасовско
езеро". Сигналоподателят е уведомил и Община
Бургас.
Болен щъркел на летище РИОСВ – Бургас При
проверката
се
констатира,
че
Бургас
наблюдаваният в предходните проверки щъркел
все още е в района на летище Бургас, тъй като е
хранен от граждани и служители. С помощта на
служители от аерогарата птицата е заловена с
платнище. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР
птицата се изпраща в "Спасителен център за
диви животни" гр.Стара Загора.
Кайт-сърфист в Поморийско РИОСВ – Бургас Сигналът е предаден по телефона и на
езеро.
Община
специалист "Екология" в Община Поморие,
Поморие.
който е извършил проверката и е уведомил за
резултатите устно по телефон. Не е установил
наличие на сърфисти в Поморийско езеро. След
разговор със сигналоподателя е установено, че
сигналът е предаден и на Обществен ред и след
тяхната незабавна намеса сърфистът е напуснал
езерото.
Заклещен
пеликан
в РИОСВ – Бургас При проверката е констатирано, че птицата е от
мантинелата на пътя Сарафово
вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus).
посока Бургас преди сервиз
Отпаднала е и не може да лети. На основание
"Ситроен".
чл.39, ал.2, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие, пеликанът се изпраща за лечение
в "Спасителен център за диви животни",

15

09.10.2015

Зелен телефон

На
северния
Приморско има
делфин

плаж
в РИОСВ – Бургас
изхвърлен

16

10.10.2015

Зелен телефон

До язовира на завод "Промет" РИОСВ – Бургас
има бедстващ пеликан.

17

12.10.2015

Зелен телефон

Бургас-"Ченгене
скеле"
Рибарско
селище
посока
Нефтобаза-разлив на нефт в
морето, в близост има кораб.

18

12.10.2015

Зелен телефон

На пристанище "Марина" в РИОСВ – Бургас
Несебър вече 2 ден има
бедстващ пеликан.

19

12.10.2015

Зелен телефон

20

04.10.2015

Електронна
поща

На уличното платно в зона "Б" РИОСВ – Бургас
на ж.к."М.Рудник" гр.Бургас е
намерен ранен гълъб. Прибран
е
в
жилището
на
сигналоподателя.
Ранен щъркел, бедстващ на РИОСВ – Бургас
летището в гр.Бургас.

РИОСВ – Бургас
Морска
администрацияБургас

гр.Ст.Загора. При транспортирането преди
изпращане птицата почива.
Намерен е труп на делфин от вида афала
(Tursiops truncatus). Екземплярът е от мъжки пол
с дължина 2,70 м в начален стадий на разлагане,
без липсващи части от тялото, с изскочило
навън дясно око. Видът афала е защитен по
смисъла на чл.37 от ЗБР. На основание чл.39,
ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото, на
което е открит.
След проведен разговор със сигналоподателя за
уточняване
точното
местоположение
на
бедстващата птица, се установява, че пеликанът
е починал.
Сигналът
е
предаден
и
на
Морска
администрация- Бургас. Получен е отговор по
телефона, че при направения обход на морето с
катер в района не е установено наличие на такъв
разлив.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus).
Птицата е в много добро състояние-няма
видими наранявания. На основание чл.39, ал.2,
т.4 от Закона за биологичното разнообразие
пеликанът се освобождава в подходящ район.
Гълъбът е с тежка травма и кръв на дясното
крило,
напълно
отпаднал.
При
транспортирането птицата почива. Видът не е
защитен
от
Закона
за
биологичното
разнообразие.
На основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното
разнообразие
щъркелът
е
изпратен в "Спасителен център за диви

21

14.10.2015

Зелен телефон

Ранена сива чапла в гр.Бургас, РИОСВ – Бургас
близо до езерото "Вая", където
са рибарниците.

22

14.10.2015

Зелен телефон

На ул."Цар Асен"45-47 в РИОСВ – Бургас
гр.Бургас
паднало малко
птиче.

23

16.10.2015

Зелен телефон

24

19.10.2015

Зелен телефон

Намерена хищна птица, която РИОСВ – Бургас
не може да лети в района на
с.Климаш,
Община
Сунгурларе. Намира се при
жалбоподателя.
Пеликан на пътното платно в РИОСВ – Бургас
местността "Пода".

25

20.10.2015

Зелен телефон

На излизане от к-с"М.Рудник", РИОСВ – Бургас
гр.Бургас
по
пътя
за
с.Твърдица, на 50 м от пътя на
дигата малък пеликан, който
не може да върви.

26

20.10.2015

Зелен телефон

В канала, който свързва ез.Вая РИОСВ – Бургас
с Черно море има ранен
пеликан.

животни" гр.Стара Загора.
При проверката се установява, че намерената
край Рибарниците в кв."Г.Езерово" птица е от
вида къдроглав пеликан. Пеликанът е в добро
състояние, без наранявания. На основание чл.39,
ал.2, т.4 от ЗБР птицата се освобождава в ез.Вая.
При проверката се констатира, че намерената
птица е гълъб, който не е включен в
Приложение 3 на ЗБР. Птицата е оставена на
място.
Птицата е от вида обикновен мишелов. Силно
отпаднала, не може да лети. На основание чл.39,
ал.2, т.2 от ЗБР птицата се изпраща за лечение в
"Спасителен център за диви животни"
гр.Ст.Загора.
Проверката е извършена от служител на
Природозащитен център, м."Пода". Не е открит
пеликан на платното, нито в района посочен от
сигналоподателя.
Намереният пеликан в тръстиковите масиви
между пречиствателната и язовирната стена на
яз."Мандра" е млад екземпляр от вида розов
пеликан (Pelecanus onocrotalus)- защитен вид,
включен в Приложение 2 и 3 на Закона за
биологичното разнообразие. Птицата е без
видими наранявания, но изглежда изтощена,
поради липса на храна там където е намерена.
На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е пусната на
свобода в подходящ район.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида розов пеликан (Pelecanus onocrotalus),
млада птица. В областта на опашката има лека
рана, която не пречи на оцеляването. Птицата е

27

28

20.10.2015

Зелен телефон

09.10.2015 Електронна
поща

жизнена, храни се, плува в близко разположения
канал.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното
разнообразие
пеликанътсе
освобождава в подходящ район, района на
езерото Вая.
Видът розов пеликан е защитен и включен в
Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие.
На ул."Ген.Гурко"- цялата Община Бургас Сигналът е предаден по компетентност на
улица от 3-та поликлиника до РИОСВ – Бургас Община Бургас с писмо. Експертите от
пресечката
й
с ПБЗН
Общината са извършили проверка и са
"Републиканска" от 1 седмица
констатирали неприятна миризма, която не
има странна миризма на
може да бъде локаризирина. Сигналът е
химикал(на мърша).В сряда е
предаден на дежурен ПБЗН. При проверката от
миришело най-силно. В неделя
тяхна страна не е установено наличие на вредни
и понеделник миризмата е
емисии.
утихнала, а днес във вторник
отново продължава.
Пушилка от комин на сушилня РИОСВ – Бургас На 15.10.2015 г., експерти на РИОСВ –Бургас,
и
ужасна
миризма
от Община Котел
съвместно с представител на община Котел са
преработване на диворастящи
извършват проверка на обект за изкупуване и
гъби в гр. Котел, собственост
преработка – сушене, замразяване и съхраняване
на
фирма
„Каранашеви“
на диворастящи гъби, намиращ се в гр. Котел на
ЕООД гр. Котел
ул. „Луда Камчия“ №17.
За работата на дружеството са представени
изискващите се документи за работа от ОДБХ –
Сливен, както и нотариален акт за учредяване на
договорна ипотека върху недвижими имоти за
промишлена сграда, в която се извършват
дейностите по сушене, замръзяване и
съхранение на гъбите.
Дадени са 2 броя предписания на собственика,

29

22.10.2015

Зелен телефон

Бедстващ
пеликан
на
пристанището
в
стария
Несебър, който не реагира при
доближаване.

30

23.10.2015

Зелен телефон

В Несебър, в стария град има
пеликан, който е малък, слаб и
мокър и не може да отлети.

31

23.10.2015

Зелен телефон

Незаконно тралене в района на
Созопол, пред пристанището
на Созопол- 10-15 корабчета.

32

25.10.2015

Зелен телефон

В гр.Созопол, к.к."Св.Никола",
на около 100 м от него на

свързани с херметичност на хладилните
инсталации и височината на комина към двата
котела, работещи на дърва и използвани за
изсушаване на гъбите.
РИОСВ-Бургас
След проведен разговор със сигналоподателя,
става ясно, че пеликанът се е преместил от
пристанището на камъните пред ресторант
„Севина” на крайбрежната алея в Стария град
Несебър. До организиране проверката на място
и обхождане на крайбрежната алея и оглед на
посоченото място не е установено наличието на
пеликан.
РИОСВ-Бургас
Намереният пеликан върху понтон на
пристанището в Стария Град – Несебър е млад
екземпляр от вида розов пеликан (Pelecanus
onocrotalus) – защитен вид, включен в
приложение 2 и 3 на Закона за биологичното
разнообразие.
Птицата
няма
външни
наранявания или счупвания, жизнена е, хранена
е от местните хора и рибари с риба и затова не
иска да отлети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
ЗБР е пусната на свобода в подходящ район и
успешно отплува.
Дирекция
С писмо на Директора на РИОСВ-Бургас
„Морска
сигналът е предаден по компетентност на
администрация“
Община
Созопол,
Дирекция
"Морска
Бургас
администрация" Бургас, ИАРА Бургас. За
Община Бургас предприетите действия по компетентност е
ИАРА Бургас
получен отговор от Община Созопол.
Извършена е проверка в района на пристанище
Созопол. Не е констатирано тралене на кораби.
РИОСВ-Бургас
При проверката се констатира, че делфинът е от
вида муткур, в напреднал стадий на разлагане,

плажната ивица има голям
умрял делфин.

33

26.10.2015

Зелен телефон

Около „Кроношпан“ не може РИОСВ-Бургас
да се диша. Колите наоколо са Община Бургас
покрити
със
смола
и
стърготини.

34

26.10.2015

Електронна
поща

35

29.10.2015

Зелен телефон

Нерегламентирано изхвърляне Община Бургас
и съхранение на отпадъци след
бензиностанция "Ром петрол".
Изхвърлен мъртъв делфин на РИОСВ-Бургас
пристанището в Приморско.

36

29.10.2015

Зелен телефон

37

30.10.2015

Зелен телефон

Пеликан излязъл на пътното
платно на моста на Океански
риболов.
В
с.Гюльовца,
Община
Несебър има цех за пелети,
който запрашава, намира се на
50м от къщите.

РИОСВ-Бургас

РИОСВ-Бургас
Община Несебър
РЗИ

няма липсващи части от тялото. Дължината на
тялото е около 60 см. На основание чл.39, ал.2,
т.4 от Закона за биологичното разнообразие
муткурът се оставя на мястото, на което е
намерен.
Незабавно след получаването на сигнала
експерти от РИОСВ-Бургас са извършили
проверка на място. Обходен е района около КАТ
и Мастерхаус както и производствената
площадка на "Кроношпан България"ЕООД.
Констатирано е наличие на прах върху
паркираните коли на описаните места, който е
със сиво-черен цвят с произход - струпаните на
кръстовището купове строителни материали,
необходими за осъществяващия се ремонт на
уличните платна в близост. Потърсено е
съдействието на Общината да се разпореди за
редовна поддръжка и почистване на района с
цел недопускане на запрашаване.
Изпратен по компетентност на Община Бургас

Не е намерен мъртъв делфин в района на
пристанището. Има големи вълни и е възможно
морето да го е отнесло навътре.
Обходен е целият район описан в сигнала. Няма
пеликан на пътното платно.
Предстои проверка по сигнала.

