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

ДАТА

СИГНАЛ

06.01.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

1

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Соколче с ранено крило в к.к. РИОСВ - Бургас
„Слънчев бряг“.

2

14.01.2014

Зелен телефон

В с. Маринка се боядисват РИОСВ - Бургас
коли – вдига се шум и Община Бургас
мирише.

3

21.01.2014

Зелен телефон

4

21.01.2014

Зелен телефон

На пътя Бургас – Сарафово РИОСВ - Бургас
има ранен лебед.
В ПЗЦ „Пода” е донесен РИОСВ - Бургас
бедстващ лебед.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
При проверката се установява, че птицата е от
вида мишелов (Buteo buteo). Мишеловът е без
видими наранявания, но не може да лети. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) птицата е
изпратена за лечение в Спасителен център за
диви животни, гр. Стара Загора.
Видът е защитен съгласно чл. 37 от ЗБР и е
включен в приложение №3 на същия закон.
Сигналът е препратен към Дирекция “Eкология”
на Община Бургас.
Извършена е проверка от кмета на с. Маринка
на посочения адрес. Не е констатирано
извършване на каквато и да е дейност.
При проверката е обходен целия район. Птицата
не е намерена.
При проверката се констатира, че птицата е от
вида ням лебед (Cygnus olor). Намерена е на
пътя Бургас – Варна в района на
гр. Каблешково, леко изтощена.
Птицата е в добро състояние, няма видими
външни наранявания.
На основание чл.39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) лебедът е
пуснат на свобода във водната територия на ЗМ
„Пода”.
Видът е защитен съгласно чл. 37 от ЗБР и е

5

28.01.2014

Зелен телефон

Простреляна
чапла
кв. „Ветрен”, гр. Бургас

в РИОСВ - Бургас

включен в Приложение №3 на същия закон.
Птицата е донесена в сградата на РИОСВ –
Бургас. При проверката се установява, че
птицата не е простреляна, а е измръзнала. След
като е постояла на топло няколко часа
състоянието и се подобрява. Освободена е в
подходящ район – поддържан резерват
„Атанасовско езеро”.

