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

ДАТА

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

1.

29.08.2014

2.

29.08.2014

Електронна
поща

3.

01.09.2014

Зелен телефон

4.

01.09.2014

Зелен телефон

5.

03.09.2014

Зелен телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Казан за ракия в гр.Каблешково РИОСВ - Бургас На 12.09.2014 г. е извършена проверка на
изхвърля мръсни води в улична
казана за ракия. Казанът е собственост на
шахта.
ЗКПУ „Гея”, с наемател „Плавита” ЕООД. В
момента на проверка казанът за ракия не
работи. Сигналоподателят е уведомен за
проверката, но отказва да присъства.
Бедстващ млад щъркел в РИОСВ - Бургас Младата птица не е бедстваща. Родителите все
с. Светлина, Община Средец
още полагат грижи за нея и не е
препоръчително щъркеловото семейство да
бъде обезпокоявано. До края на миграционния
период има повече от месец и вероятно
екземплярът ще може да укрепне и излети. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие щъркелът се
оставя на мястото, на което е намерен.
Намерен изтощен щъркел в РИОСВ - Бургас При проверката се констатира, че птицата е от
детската градина в
с.
вида бял щъркел (Ciconia ciconia).
Русокастро.
Птицата е млада и е в добро здравословно
състояние. Най - вероятно е паднала от
преумора. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от
Закона за биологичното разнообразие птицата
се пуска на свобода в подходящ район.
Щъркел със счупено крило в РИОСВ - Бургас При
извършената
съвместно
със
с. Димчево.
сигналоподателя проверка птицата не е
открита.
В района на Централен плаж с. РИОСВ - Бургас При проверкта е констатирано, че делфинът е
Равда, ул. „Морски звуци”,
от вида обикновен делфин (Delphinus delphis).
делфин
около
1
м,
Той е жив, излязъл е на брега най - вероятно
дезориентиран.
вследствие
на
бурното
море.
Сигналоподателят го е приместил в скално
образувание, наподобяващо малък басейн,

6.

03.09.2014

Зелен телефон

На плажа в с. Равда, на първа РИОСВ - Бургас
дюна има изкарано малко
делфинче (живо). Опитват се да
го вкарат във водата, но
безуспешно.

където водата е спокойна. По делфина има
леко одраскване зад главата, има и лека рана
на долната челюст, която е кървяла леко.
Вследствие от направената организация от
експерта и с помощта на двама представители
на „Зелени балкани” и двама граждани,
делфинът е успешно вкаран навътре в морето.
РИОСВ - Бургас При извършената проверка е обходен целия
плаж в района на къмпинг „Арапя”. Не е
открит човек, извършващ атракция с папагали
„ара”.

7.

03.09.2014

Зелен телефон

8.

08.09.2014

Зелен телефон

9.

08.09.2014

Зелен телефон

На плажа на къмпинг „Арапя”
снимки с папагали „ара”.
Предполага се, че човекът не
разполага
с
необходимите
документи за птиците.
На
„Пода”
след РИОСВ - Бургас
бензиностанцията, по пътя за гр.
Созопол има ранен щъркел,
който се движи по пътното
платно.
Намерено птиче на центъра в РИОСВ - Бургас
гр.Бургас, до магазин„Триа”.

10.

10.09.2014

Eлектронна
поща

При разговор по телефона се установява, че
птицата е блъсната от кола и е загинала. На
основание чл. 39 ал. 2 т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се оставя
на място.
При проверката е констатирано, че птицата е
от вида мустакато шаварче (Acrocephalus
melanopogon). Птицата е намерена от
сигналоподателя, няма видими наранявания,
но не може да лети. 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.
Обява
за
продажба
на РИОСВ - Бургас Експерти от РИОСВ-Бургас, съвместно с
конопарчета и елова скатия в
представители на ОД на МВР са извършили
интернет.
проверка на 12.09.2014 г. При проверката е
установено, че посоченото в обявата лице
продава пойна птица от защитен вид, диво
канарче (Serinus serinus),
хваната от
природата, което е нарушение на чл. 38, ал. 1,
т. 6 от Закона за биологичното разнообразие.
Във връзка с гореописаното и на основание
чл. 26, ал. 3 от Закона за административните
нарушения и наказания е изпратена покана за
съставяне на АУАН на родителя на
нарушителя. Птицата заедно с кафеза е отнета
в полза на Държавата на основание чл. 129, ал.

11.

11.09.2014

Зелен телефон

Намерено пиле с ранено око в с. РИОСВ - Бургас
Равда. Предполага се, че е
керкенез.

12.

11.09.2014

Зелен телефон

На къмпинг „Градина” е РИОСВ - Бургас
намерен
мъртъв
черен
корморан, до него бедстващ
друг.

13.

15.09.2014

Зелен телефон

Три умрели делфина на плажа РИОСВ - Бургас
на
„Морски
солници”гр. Бургас.

14.

17.09.2014

Зелен телефон

Намерена ранена птица в гр. РИОСВ - Бургас
Бургас,
ул.
„Александър
Велики”

15.

24.09.2014

Зелен телефон

Намерени са 4 бр. скорпиона в ГЗ – Бургас,
частен дом на ул.”Васил РЗИ - Бургас

1 от Закона за биологичното разнообразие.
При проверката се установява, че птицата е от
вида папуняк (Upupa epops). Намерена е в
безпомощно състояние и е закарана от
сигналоподателя във ветеринарна клиника.
След проведен разговор с лекуващия лекар
става ясно, че птицата 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.
При разговор със сигналоподателя се
установява, че птицата е от вида голям
корморан (Phalacrocorax carbo). Птицата е в
много тежко състояние, с две счупени крила, в
агония. Видът голям корморан не е включен в
Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие. Мъртвият екземпляр и раненият
се оставят на мястото, на което са намерени.
При извършената проверка на 19.09.2014 г. е
констатирано, че има изхвърлени 3 трупа на
делфини от вида 2 бр. муткур (Phocoena
phocoena) и 1 бр. афала (Tursiops truncatus).
По труповете няма следи от насилствена
смърт, в напреднал стадий на разлагане са.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие труповете се
оставят на място.
При проверката е констатирано, че птицата е
от вида малък воден бик (Ixobrychus minutus).
Птицата е със счупен крак и е намерена
паднала в пицария „Романс”.
Но 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.
При разговор със сигналоподателя са дадени
указания да се обърне за съдействие към

16.

26.09.2014

Зелен телефон

17.

29.09.2014

Зелен телефон

18.

29.09.2014

Зелен телефон

Левски”
Замърсяване
на
пътната РИОСВ - Бургас
канализация, която е за чисти
дъждовни води от казан за
ракия
в
гр.
Каблешково
стопанисван от ЗК „ГЕА”.
Малки сови в безпомощно РИОСВ - Бургас
състояние на тераса на сграда в
гр.Средец.

„Гражданска защита” или РЗИ – Бургас.
Предстои проверка по сигнала.

При проверката е констатирано, че птиците са
от вида забулена сова (Tyto alba). Птиците са
излюпени и са живели на терасата. В момента
собственикът започва ремонт, поради което ги
предава в РИОСВ- Бургас. Птиците са здрави,
жизнени, хранят се. Но основание чл. 39, ал. 2,
т. 1 от Закона за биологичното разнообразие
птиците се освобождават в подходящ район.
Ранена птица, скрита в процепа РИОСВ - Бургас При проверката се установява, че птицата е от
на стена между две кооперации
вида обикновен скорец (Sturnus vulgaris).
в гр. Бургас, ул. „Гурко”.
Скорецът е жизнен, без видими външни
наранявания. Освобождава се в подходящ
район. Видът обикновен скорец не е включен
в Приложение №3 на Закона за биологичното
разнообразие.

