
ПРИЕТИ  ЖАЛБИ  И  СИГНАЛИ  НА  „ЗЕЛЕНИЯ  ТЕЛЕФОН” И  ЕЛЕКТРОННАТА  ПОЩА  В  РИОСВ-БУРГАС  
ПРЕЗ  МЕСЕЦ  АВГУСТ  2017 Г .  

 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ СИГНАЛ ОТГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1.  01.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Изливане на фекални води до са‐
наториума "Св.Мина" в Минерал‐
ните бани  

РИОСВ‐Бургас 

Проверка е извършена от служители на община Бургас, 
които са установили, че служители на "ВиК" ЕАД из‐
вършват дейности по ремонт на аварирали помпи на 
канално‐помпена станция за отпадъчни води ‐ Мине‐
рални бани. 

2.  01.08.2017 г.  електронна 
поща 

Незаконен къмпинг в ЗМ "Силис‐
тар" 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка на ПП "Странджа" в имоти с 
индентификатор 62459.20.8 и 62459.20.14. Върху двата 
имота е организиран къмпинг. Не беше открит собст‐
веник и отговорник за къмпинга. Няма насочващи и 
информационни табели. Дадени са предписания на 
кмета на община Царево да се премахне незаконния 
къмпинг. 

3.  01.08.2017 г.  електронна 
поща 

Незаконна продажба на пепелян‐
ка в сайт   

РИОСВ‐Бургас 

Обявата е публикувана в интернет сайт. Поискано е 
съдействие от ОДМВР ‐ Бургас за установяване само‐
личността на лицето, публикувало обявата. Установено 
е лицето и е изпратена покана за съставяне на акт за 
установяване на административно нарушение. 

4.  01.08.2017 г.  електронна 
поща 

Присвояване на обект публична 
общинска собственост ‐ морската 
градина в гр. Обзор  

РИОСВ‐Бургас 

Информацията в отвореното писмо на Комитета за спа‐
сяване на приморския парк на гр.Обзор касае имот в 
урбанизираната територия на гр. Обзор. Сделките, ка‐
саещи посоченото УПИ III, кв.15 са се извършвали през 
1999 г. и 2003 г., когато за обекти, предвидени за изг‐
раждане в урбанизирана територия,  непопадащи в 
приложение 1 и 2 на ЗООС не се е извършвало произ‐
насяне от страна на РИОСВ. 



5.  01.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Кайтсърфисти в Поморийско езеро  Община Помо‐

рие 

Извършена е проверка от служители на звеното "Об‐
ществин ред" към община Поморие. Не е констатирано 
наличие на кайтсърфисти в защитената местност. 

6.  01.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Умряло делфинче на плажа пред 
хотел "Приморец" 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка. Обходена е плажната ивица на 
централен плаж и пред хотел "Приморец", но труп на 
делфинче не е открит. Вероятно бурното море го е от‐
несло навътре. 

7.  01.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Изхвърлен делфин пред Гранд 
хотел Поморие в гр. Поморие 

Община Помо‐
рие 

Проверката е извършена от служители на община По‐
морие. Съгласно Разрешително № 630/2015 г. трупът е 
преместен за обезвреждане по смисъла на ЗВМД.  

8.  02.08.2017 г.  жалба 

Изведена метална тръба към Чер‐
но море между скали пред хотел‐
ски комплекс "Свети Никола" в гр. 
Созопол 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка по сигнал, подаден в БТВ. Конс‐
татирано е наличие на метална тръба, изведена в Чер‐
но море между  скали  в  гр.  Созопол,  в  близост  до  хо‐
телски комплекс "Свети Никола", на два километра от 
морски  плаж  "Хармани".  Заснети  са  географски  коор‐
динати на тръбата. В момента на проверката няма из‐
тичане на води от тръбата. Не се усеща мирис на бито‐
во‐фекални  води  в  района,  водите  в морето  са  с  еск‐
тествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхност‐
та и без опалесценция. Установеное, че тръбата е част 
от  бившата  канализационна  система  на  гр.  Созопол  и 
се използва  като авариен изпускател  съгласно  "Интег‐
риран проект за водния цикъл на гр.Созопол 1‐ви етап, 
подобект  КПС‐Хармани".  По  данни  на  общината  през 
летния  сезон  са  възникнали  3  аварийни  ситуации  в 
КПС‐Хармани. Дадени са предписания на кмета на об‐
щината  да  извърши  проверка  за  нерегламентирани 
включвания на отпадъчни води в тръбата.  

9.  03.08.2017 г.  електронна 
поща 

Нерегламентирано къмпингуване 
след указателната табела в ЗЗ 

РИОСВ‐Бургас 
Извършена  е  проверка  по  аналогичен  сигнал  на 
25.07.2017 г. в защитена територия по смисъла на ЗЗТ ‐ 



"Иракли"  ЗМ  "Иракли"  и  защитена  зона  по  смисъла  на  ЗБР  ‐ 
"Емине"  и  "Емине‐Иракли",  в  които  попада  морски 
плаж  "Иракли",  представляващ  неохраняем  плаж  за 
природосъобразен  туризъм.  Ограничения  за  къмпин‐
гуването  са  въведени  със  заповедта  за  обявяване  на 
защитена  територия  ЗМ  "Иракли".  В  защитените  зони 
няма  въведено  ограничение.  
При  извършената  проверка  не  се  установи  къмпингу‐
ване  в  ЗМ  "Иракли",  за  която  има  поставена  табела, 
указваща режима на ползване. Съставен е един акт за 
установяване  на  административно  нарушение  за  не‐
регламентирано  навлизане  с  автомобил  в  ЗМ  "Ирак‐
ли". Дадено е указание на собственика на защитената 
местност ‐ ТП "ДЛС Несебър" до края на туристическия 
сезон да  завиши контрола по  спазване режима на  за‐
щитената местност. 

10.  03.08.2017 г.  електронна 
поща 

Обява в сайт, в която се предлагат 
еднократни бутилки с фреон, заб‐
ранени в ЕС  

РИОСВ‐Бургас 

Обявата е публикувана в интернет сайт. Поискано е 
съдействие от ОДМВР ‐ Бургас за установяване само‐
личността на лицето, публикувало обявата. Установено 
е лицето и е изпратена покана за съставяне на акт за 
установяване на административно нарушение. 

11.  03.08.2017 г.  жалба  Разрушаване на резерват "Пясъч‐
ни лилии" 

РИОСВ‐Бургас 

 Извършена е проверка на 30.06.2017 г. във връзка със 
сигнал за разрушена ограда на поддържан резерват 
"Пясъчна лилия" и опасна сграда в съседство. Провер‐
ката установи, че са обособени утъпкани пътеки през 
пясъчната дюна, премахнати са оградни мрежи. Не е 
установен извършителя на нарушението. Преписката е 
изпратена до Районна прокуратура ‐ Бургас за съдейст‐
вие за установяване на нарушителя. 

12.  03.08.2017 г.  зелен теле‐ Изтичане на замърсени води  на  Община  Извършена  е  проверка  на  място  от  служители  на  об‐



фон  плажа в кв. Свети Георги в Помо‐
рие 

Поморие  щина  Поморие,  съвместно  с  представител  на  "ВиК" 
ЕАД  гр.  Бургас. Изтеклата  вода  е от дъждовната  кана‐
лизация  на  Поморие.  В  този  район  има  наличие  на 
подпочвени  води,  които  се  събират  в  резервоар.  При 
повишаване  на  нивото  им  в  резервоара,  помпите  ав‐
томатично  се  включват  и  водите  изтичат.  Районът,  в 
който е било изтичането не попада в обхвата на регис‐
триран морски плаж.  

13.  04.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Пеликан на пътното платно на ул. 
Одрин, в участъка срещу бизнес 
център Аполо 

РИОСВ‐Бургас 
Извършена е проверка като е обходен целият  участък 
на ул. Одрин от пл.Т рапезица до разклона за кв. Долно 
Езерово. Не е забелязан пеликан. Вероятно е отлетял. 

14.  04.08.2017 г.  жалба  Проблеми в с. Карагеоргиево, 
общ. Айтос 

община Айтос 
Сигналът е препратен по компетентност на община 
Айтос. 

15.  04.08.2017 г.  жалба 
Замърсяване с отпадни води в мо‐
рето на плажа зад бар "Roca 
Beach", м.Арапя, общ.Царево 

община Царево 
Сигналът е препратен по компетентност на община 
Царево. 

16.  04.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мъртъв делфин между хотел "Ре‐
лакс" и хотел "Гардения Палас" в 
гр.Поморие  

Община 
Поморие 

Проверката е извършена от служители на община По‐
морие. Съгласно Разрешително № 630/2015 г. трупът е 
преместен за обезвреждане по смисъла на ЗВМД. 

17.  04.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Дим от пожар в гр.Сунгурларе  РС ПБЗН 

В местността "Балабанчево" е възникнал пожар. Екипи 
на РС ПБЗН са овладяли пожара.  

18.  05.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мъртъв делфин на плаж "Устие на 
р. Велека"‐ с. Синеморец 

Сдружение "Да 
запазим Корал" 

Трупът е взет от мястото, на което е намерен от екип на 
Сдружение "Да запазим Корал", притежаващ Разреши‐
телно от МОСВ. Временно е съхранен във фризер на 
РИОСВ ‐ Бургас за провеждане на научни изследвания 
за установяване причините за смъртта. 

19.  06.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Намерен щъркел със счупен крак в 
с. Малко село, общ. Котел 

РИОСВ Бургас 
Щъркелът е взет за лечение от специалист от ЦДЖ в гр. 
Стара Загора. 

20.  06.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Паднало малко щъркелче от гнез‐
дото на ул. Ружа 34 в кв. Лозово, 

РИОСВ‐Бургас 
Извършена  е  проверка.  Намереното  щъркелче  не  е 
малко. Прави опити да излети. Няма наранявания или 



Бургас  счупвания. Оставен е на място. 

21.  07.08.2017 г.  електронна 
поща 

Притежание и продажба на пре‐
парирана птица от защитен вид 
орел  

РИОСВ‐Бургас 

Обявата е публикувана в интернет сайт. Със съдействие 
на ОДМВР ‐ Бургас е установено е лицето, публикувало 
обявата и му е изпратена покана за съставяне на акт за 
установяване на административно нарушение. 

22.  07.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Миризми от мандрата в с. Шива‐
рово 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка на място на млекопреработва‐
телно предприятие  с. Шиварово,  общ.  Руен.  Констати‐
рано  е,  че  ЛПС  на  обекта  не  функционира.  В  него  не 
постъпват  отпадъчни води.  В изходната шахта изтичат 
непречистени води с млечно‐бял цвят,  които се  зауст‐
ват в Голяма река(р.Шиваровска). "Млечна промишле‐
ност Маноя" ООД зауства непречистени отпадъчни во‐
ди без издадено Разрешително. Дадено е задължител‐
но предписание на управителите на "Млечна промиш‐
леност Маноя" ООД незабавно да се преустанови заус‐
тването  и  изтичането  на  производствени  отпадъчни 
води към Голяма река(р.Шиваровска). На 11.08.2017  г. 
е извършен последващ контрол на място. Констатира‐
но  е,  че  даденото  предписание  не  е  изпълнено.  На 
място е връчена Заповед на Директора на РИОСВ ‐ Бур‐
гас  за  прилагане  на  принудителна  административна 
мярка  ‐  спиране  на  производствената  дейност.  На  уп‐
равителите  на  "Млечна  промишленост Маноя"  ООД е 
връчена  покана  за  съставяне  на  акт  за  установеното 
административно нарушение. 

23.  07.08.2017 г.  електронна 
поща 

Наличие на няколко броя евро‐
пейска блатна костенурка в "Ком‐
плекс Мутафчиев" в с. Чавдар  

РИОСВ‐Бургас 
Сигналът е препратен по компетентност на РИОСВ ‐ 
София. "Комплекс Мутафчиев" ‐  с. Чавдар се намира в 
област София. 



24.  07.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

На устието на р.Велека се извърш‐
ва подкопаване на пясъка 

Община Царево

Със  съдействието  на  служители  на  община  Царево  е 
установено,  че  концесионера  на  плажа  е  премахнал 
наноси в устието на реката. Реката има свободен отток 
и не е извършвано подкопаване. 

25.  08.08.2017 г.  електронна 
поща 

Неконтролирано добиване на пя‐
сък от река Велека в с.Кости  

РИОСВ‐Бургас 
Извършена е проверка на място съвместно с кмета на 
с.Кости.  В  момента  на  проверката  не  е  констатирано 
изземване на пясък от река Велека. 

26.  09.08.2017 г.  електронна 
поща 

Мазна черна и тъмна субстанция 
във водата на плаж „Каваци“ 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка на плаж "Каваци‐север" и плаж 
"Каваци‐юг".  Не  е  констатирано  наличие  на  мазутни 
топчета. Плажните ивици са видимо чисти. Не е конста‐
тирано изтичане и заустване на отпадъчни или замър‐
сени води в крайбрежните морски води. Водите в мо‐
рето са видимо чисти, без нефтен филм на повърхност‐
та и без опалесценция. В момента на проверката море‐
то е бурно. 

27.  09.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

На плажната ивица на к‐г "Гради‐
на" има топчета мазут 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка на място. Констатирано е нали‐
чие  на  втвърдени  топчета  мазут  с  различна  големина 
на плажната ивица. Не е констатирано изтичане и заус‐
тване на отпадъчни води в крайбрежните морски води. 
В  момента  на  проверката  морето  е  бурно.  Дадено  е 
предписание  на  концесионерана  плажа  да  бъдат 
предприети  незабавни  действия  за  почистване  на 
плажната ивица на морски плаж "Градина‐централен". 

28.  09.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мъртъв делфин на плаж "Мегата 
дупка" между к‐г "Корал" и цент‐
рален плаж Лозенец 

РИОСВ‐Бургас 
Извършена е проверка. Сигнализирана е община Ца‐
рево за обезвреждане на трупа, съгласно Разрешител‐
ното, издадено от МОСВ. 

29.  09.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Кайтсърфисти в Поморийско езеро  Община Поморие

Извършена е проверка от служители на звено "Общес‐
твен ред и сигурност" към община Поморие. Не са кон‐
статирани кайт‐сърфисти в района на Поморийско езе‐



ро.  
Община Поморие стопанисва и управлява територията 
на езерото, попадаща в границите на ЗМ "Поморийско 
езеро" и ЗЗ "Поморийско езеро". Задължение на об‐
щината е да организира охрана и ефективен контрол 
върху ползването на естествените ресурси на Помо‐
рийско езеро. При всички подадени сигнали не е уста‐
новен нарушител. За неспазване на задълженията на 
общината, регламентирани в чл.52, ал.1 от ЗЗТ е  съста‐
вен акт за установяване на административно наруше‐
ние на кмета на община Поморие.  

30.  09.08.2017 г.  жалба 

Нетърпим шум и замърсяване на 
въздуха от селскостопанска техни‐
ка и съхранение на гориво и 
хим.препарати от ЗКПУ "Нов жи‐
вот" в кв.Лозово 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена  е  проверка  съвместно  със  служители  на 
община    Бургас.  Установено  е,  че  на  територията  на 
земеделската кооперация ЗКПУ "Нов живот" не се съх‐
раняват препарати за растителна защита. Обособено е 
място за съхранение на дизелово гориво за собствени 
нужди и склад за масла за селскостопанската техника, 
които отговарят на изискванията на Наредбата за реда 
и начина на съхранение на опасните химични вещества 
и смеси. 

31.  09.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Тюркоазена птичка със счупено 
крило в с. Лозенец, общ. Царево 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка. Птицата е от вида земеродно 
рибарче с травма на крилото.Нуждае се от лечение и 
специализирана медицинска помощ. На основание 
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в Център 
за диви животни ‐ Стара Загора. 

32.  09.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Труп на делфин на централен 
плаж в Бургас 

РИОСВ‐Бургас 
Извършена е проверка. Намереният делфин е от вида 
обикновен делфин. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР 
трупът се оставя на мястото, където е намерен. 

33.  10.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Ранен лебед в гробищния парк в 
Поморие 

РИОСВ Бургас  
община Поморие 

Със съдействието на Звеното за обществен ред на об‐
щина  Поморие  е  установено,  че  лебеда  е  напуснал 



описаното от сигналоподателя място. 

34.  10.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Ранено бухалче в парка до бл.70 в 
к‐с М.Рудник 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка. Намерената птица е от вида 
чухал. Чухалът е със счупено ляво крило и на основа‐
ние чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в Цен‐
тър за диви животни ‐ Стара Загора. 

35.  10.08.2017 г.  жалба  Нередности на плаж Несебър‐юг  РИОСВ‐Бургас 
Община Несебър

Извършена е  проверка на място. Морски плаж  „Несе‐
бър – Юг“ има одобрена специализирана схема за раз‐
полагане  на  преместваеми  обекти  и  съоръжения, 
одобрена от Министерство на туризма на 11.05.2017 г. 
Проверени  са  всички    преместваеми  обекти,  форми‐
ращи отпадни води. Отпадъчните води от обектите се 
отвеждат  в самостоятелни резервоари, като във всеки 
тях    има  монтирана  помпа  и  тласкател    и  водите  се  
претласкват до канализационната система на гр. Несе‐
бър  и  от  там  за  пречистване  в  ПСОВ  „Равда‐Сл.  бряг‐ 
Несебър“.  При  извършения  оглед  не  се  установи  не‐
регламентирано заустване на отпадъчни води в крайб‐
режните морски води  и прилежащите терени. Морска‐
та вода е с нормален цвят и мирис, без опалесценция  
на  повърхността.  
При направения оглед зад WHITE BAR се установи обо‐
собен  терен  за  паркиране  на  автомобили,  ,  който  е  в 
заварено  положение  към  момента  на  отдаване  на 
плаж    „Несебър –  юг“.  При  проверката  за  наличие  на 
дюни от наличната в РИОСВ‐Бургас база данни се уста‐
нови, че обособеният терен попада в сиви дюни. Тере‐
нът  не  попада  в  границите  на  защитена  територия  по 
смисъла на ЗЗТ, но попада в защитена зона от мрежата 
НАТУРА  2000  „Ахелой‐Равда‐Несебър“.  В  тази  връзка 
имайки  предвид,  че  теренът  е  съществувал  преди  из‐



вършеното  картиране на дюните,  на Община Несебър 
ще  бъде  дадено  предписание  за  осигуряване  единст‐
вено и само на пешеходен достъп до плажната ивица, 
както  и  ограничаване  достъпа    на    автомобили    на  
обособилия се терен за паркиране. 

36.  10.08.2017 г.  електронна 
поща 

Силен шум от производствената 
дейност на "Топлофикация Бургас" 
ЕАД в кв.Лозово 

РИОСВ‐Бургас 

Извършена  е  проверка  с  контролно  измерване  на 
нощни нива на шум, излъчван от дейността на "Топло‐
фикация Бургас"  ЕАД.   Нощните нива на шум са изме‐
рени  в 4  броя измерителни  точки по  североизточната 
граница на обекта в посока кв.Лозово,  четири  точки в 
място на въздействие в  кв.Лозово и един брой фоново 
ниво  на шум.  Измерванията  са  проведени  от  акреди‐
тирана лаборатория и не показват превишение на гра‐
ничните стойности на еквивалентните нива на шум. 

37.  11.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мъртъв делфин на скалите в ста‐
рия град Несебър в близост до 
моста 

Община Несебър
Проверката е извършена от община Несебър, съгласно 
Разрешително № 631/2015 г., издадено от МОСВ. 

38.  11.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Улов на бяла мида в Черно море 
срещу плаж Поморие, посока към 
Ахелой 

ИАРА 
Извършени са проверки от служители на ИАРА на 
плажната ивица Поморие‐Ахелой. Установено е, че 
няма лодки извършващи улов на бяла мида. 

39.  11.08.2017 г.  електронна 
поща 

Силен шум от музиката в бар в 
гр.Поморие, ул.Тутхон 1 

община Поморие

Сигналът е препратен на община Поморие. Въпросният 
обект ‐бар "Вагабонт" е разположен на плажната ивица 
и е включен в схемата на концесионера, издадено му е 
разрешение за поставяне и има удостоверение за кате‐
горизация. 

40.  11.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Щъркел в безпомощно състояние 
в гр.Средец 

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка. Щъркелът е в лошо състояние 
със счупени два крака. По време на транспортирането 
птицата е починала. 

41.  13.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Ранен пеликан със счупено крило 
на кръстовището на ул.Сан Стефа‐

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка. Птицата е от вида розов пели‐
кан и е със счупено крило. На основание чл.39, ал.2, т.2 



но и бул.Демокрация в Бургас  от ЗБР е изпратена за лечение в Център за диви живот‐
ни ‐ Стара Загора. 

42.  13.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Два умрели и един ранен щъркел 
в с.Кипилово, общ.Котел 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Птиците са намерени под елек‐
тропреносната мрежа в с. Кипилово. На основание 
чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР мъртвите щъркели се оставят на 
мястото, където са намерени. Раненият щъркел е с не‐
подвижни крака, вероятно увредени от токовия удар. 
На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е изпратен за лече‐
ние в Център за диви животни ‐ Стара Загора. 

43.  13.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Умряла риба на устието на река 
Караагач 

РИОСВ‐Бургас 
БДЧР‐Варна 

 

Извършена  е  проверка,  съвместно  с  БДЧР‐Варна  и  РЛ 
към ИАОС в Бургас. При проверката беше установено, 
че  има  единични  екземпляри мъртва  риба.  Реката  не 
се  влива в Черно море  заради образувалата  се  по  ес‐
тествен път пясъчна коса в района на устието на река‐
та. Взети са проби от крайбрежните морски води от три 
пункта.  На  място  са  измерени  pH  и  съдържанието  на 
разтворен  кислород.  Няма  отклонение  от  нормите. 
Взети  са  и  водни  проби  за  физико‐химичен  анализ.  В 
момента на проверката от канализационна шахта, раз‐
положена на 3‐4 м от реката, в близост до мост над нея 
по пътя Бургас‐Царево е установено преливане на води 
с вид и мирис на отпадъчно битово фекални води. За‐
ради наклона преливащите води от шахтата се заустват 
в реката. Участъкът около шахтата е видимо замърсен 
и се усеща неприятна миризма. Сформиран е дежурен 
екип на „ВиК“  ЕАД, Бургас. Шахтата е отпушена и ава‐
рията  е  отстранена.  Преустановено  е  преливането  на 
непречистени отпадъчни битово фекални води от нея. 
На кмета на община Приморско е дадено предписание 
незабавно да се извърши почистване на констатирания 



замърсен участък и да се уведоми РИОСВ ‐ Бургас. 

44.  14.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Щъркел със счупен крак в с.Равда, 
к‐с "Рутланд биѝч"‐2 

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка. Щъркелът е с два счупени кра‐
ка, в безпомощно състояние. По време на транспорти‐
рането птицата е починала. 

45.  15.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Отварят устието на река Караагач 
и умряла риба навлиза в морето 

община Примор‐
ско 

Извършена е проверка от служители на община При‐
морско. Установено е, че устието на реката е затворено 
и е видно, че е обработвано. В реката не се наблюдава 
мъртва риба. 

46.  15.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Ранен щъркел в с.Крушевец, 
общ.Созопол 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Щъркелът има леко охлузване 
на дясното крило. Нуждае се от специализирана меди‐
цинска помощ. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР 
птицата се изпраща за лечение в Център за диви жи‐
вотни ‐ Стара Загора. 

47.  15.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Щъркел със счупено крило на пътя 
между с.Визица и с.Граматиково 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Птицата е от вида бял щъркел, 
има фрактура на дясното крило. Нуждае се от специа‐
лизирана медицинска помощ. На основание чл.39, 
ал.2, т.2 от ЗБР птицата се изпраща за лечение в Център 
за диви животни ‐ Стара Загора. 

48.  16.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Кайтсърфист в ЗМ "Поморийско 
езеро" 

Община Поморие Сигналът е изпратен за проверка на община Поморие. 

49.  17.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Пеликан в двора на Колодрума в 
Бургас 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Намерената птица е от вида 
розов пеликан. Няма видими наранявания. На основа‐
ние чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР се освобождава в подходящ 
район ‐ района на езерото Вая. 

50.  17.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Опънати палатки и паркирани ко‐
ли в ЗМ "Иракли", на плажа 

ДП ДЛС‐Несебър
Извършена е проверка от служители на ДП ДЛС‐
Несебър. Не е установено наличие на палатки и парки‐
рани автомобили в границите на ЗМ "Иракли". 



51.  17.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Кайтсърфисти в Поморийско езеро  РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка на Поморийско езеро в грани‐
ците на ЗМ "Поморийско езеро" и ЗЗ "Поморийско 
езеро". Обходена е източната и югоизточната части на 
Поморийско езеро, където не се установиха лица прак‐
тикуващи кайт‐сърфинг. 

52.  17.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

В центъра на кв.Лозово мирише на 
фекалии  

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка на "Сортови семена ‐ Бургас" 
ООД, която притежава разрешение за извършване на 
дейности по оползотворяване на отпадъци от ПСОВ в 
земеделието на 4 бр. площадки в местност  "Мадика". 
При проверката на площадка №3 се констатираха куп‐
чини с утайки, които не са нанесени в отчетната книга 
за отпадъци и са в общо количество 1160 т. Отпадъците 
са доставени от "ВиК" ЕАД ‐ Бургас, но не са претеглени 
и приети от потребителя. Поради големия брой сигна‐
ли за неприятни миризми от утайките от жителите на 
кв.Лозово РИОСВ ‐ Бургас е изискало от "Сортови се‐
мена ‐ Бургас" ООД в срок до 28.08.2017 г. да започне 
разпръскване на утайките по полетата. При повторната 
проверка на 30.08.2017 г. се установи, че не са извърш‐
вани дейности по оползотворяване на струпаните 
утайки от ПСОВ. В момента на проверката миризма не 
се усеща. Проверките по сигнала продължават. 

53.  18.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Незаконен платен паркинг на плаж 
"Силистар"   

РИОСВ‐Бургас 

Извършена е проверка на района около морски плаж 
"Силистар" в м.Силистар, намиращ се на територията 
на природен парк "Странджа". Констaтирано е, че в 
позелени имоти с идентификатори 62459.56.4 и 
62459.56.2 по КККР на с.Резово дружеството "Трейд Ка" 
ЕООД срещу заплащане настанява МПС за престой, 
като по този нaчин е оформен паркинг. 

54.  18.08.2017 г.  зелен теле‐ Канал, изхвърля фекалии в аква‐ „ВиК“ ЕАД‐ Бургас Изведената тръба е част от заустване на старата кана‐



фон  торията на кв.Крайморие  лизационна  мрежа  на  кв,Крайморие.  По  данни  на 
„ВиК“ ЕАД – Бургас, причината за изтичането е в капа‐
цитета  на  канално‐помпената  станция.  В  пикови  мо‐
менти  на  сезона,  а  и  след  разрастването  на  кв.  Край‐
морие, тя не може да поеме цялото количество на от‐
падъчните  води  и  част  от  тях  изтичат  по  тази  тръба. 
Във връзка с неотложна необходимост от предприема‐
не на мерки  за недопускане на  замърсяване на морс‐
ката  вода  в  района  на  бивш  къмпинг  “Крайморие“, 
„ВиК“ ЕАД‐ Бургас е възложил изготвяне на преработка  
на проект  „Изграждане на инфраструктура  за питейни 
и  отпадъчни  води  в  кв.Крайморие“.  Същият  обхваща 
реконструкция  на  съществуваща  КПС,  нова  КПС,  нови 
канализационни тласкатели   и до съществуваща реви‐
зионна  шахта  на  канализационната  мрежа  при  пътен 
възел  „Бургас‐Средец  –Созопол“.  Отвеждането  на  от‐
падните води се предвижда да се осъществи по напо‐
рен тръбопровод  до ГПСОВ‐Бургас. 

55.  18.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Намерен бързолет с ранено крило 
в к.к.Слънчев бряг, донесен в 
сградата на РИОСВ 

РИОСВ‐Бургас 

Птицата  е  от  вида  черен  бързолет.  Намерена  е  в 
к.к.Слънчев бряг. Има  травма на крилото и  се нуждае 
от лечение. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изп‐
раща за лечение в Център за диви животни ‐ Стара За‐
гора. 

56.  18.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мъртъв делфин под заведение 
"Боруна" между южния и цент‐
ралния плаж на с.Равда 

община Несебър
Проверката е извършена от община Несебър, съгласно 
Разрешително № 631/2015г. на МОСВ. Трупът е обезв‐
реден по ЗВМД.  

57.  19.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Щъркел със счупен крак в 
с.Винарско, община Камено 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Щъркелът е със счупено крило 
и се нуждае от лечение. На основание чл.39, ал.2, т.2 от 
ЗБР е изпратен за лечение в Център за диви животни ‐ 
Стара Загора. 



58.  19.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Птица с червен клюн на плажа 
пред хотел "Роял Бей" в к.к. Еле‐
ните 

РИОСВ ‐ Бургас 
След разговор със сигналоподателя се установи, че 
птицата е здрава, без наранявания и е оставена на мяс‐
тото, където е открита. 

59.  19.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Сърфисти в Поморийско езеро  община Поморие

Сигналът е предаден на звено "Обществен ред" към 
община Поморие за извършване на проверка. 

60.  19.08.2017 г.  електронна 
поща 

Замърсяване на морски плаж "Ко‐
рал" с отпадъчни води 

РИОСВ‐Бургас 

При  извършената  проверка  на  морски  плаж  "Корал" 
няма  поставени  преместваеми  обекти  или  санитарни 
възли, от дейността на които да се формират отпадъч‐
ни води. Не е констатирано изтичане на отпадъчни во‐
ди  на  плажната  ивица,  нито  изтичане  и  заустване  на 
отпадъчни води в крайбрежните морски води. Водите 
в морето са  с естествен цвят и мирис. Плажът е неох‐
раняем и не е отдаден на концесия. От община Царево 
са  поставени  две  химически  тоалетни,  обслужвани  от 
"Еко той сервиз" ООД, съгласно сключени договори. 

61.  20.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Мазут по целия плаж Каваци  РИОСВ‐Бургас 

Изпратено е писмо до концесионерите на плаж Каваци 
за предприемане на незабавни действия за почистване 
на плажната ивица до пълното отстраняване на замър‐
сяването. 

62.  20.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Кайтсърфисти в Поморийско езеро  община Поморие

Сигналът е предаден на звено "Обществен ред" към 
община Поморие за извършване на проверка. 

63.  20.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Изоставено малко щъркелче на 
пътя от с.Братово за Созопол 

РИОСВ ‐ Бургас 

При разговор със сигналоподателя е установено, че 
птицата не е ранена. Намира се в гнездо в с.Братово. 
На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР птицата се оставя 
на мястото, където е намерена. 

64.  20.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мъртъв делфин на централен 
плаж в кв.Сарафово 

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка на място. На основание чл.39, 
ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото, където е 
намерен. 

65.  21.08.2017 г.  жалба  Изливане на фекални води в мо‐
рето на 1 км. южно от гр.Ахтопол 

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка съвместно с Басейнова дирек‐
ция „Черноморски район“ и община Царево. Извършен 



  е оглед на бетоновия колектор описан в сигнала. От 
него изтичат битово‐фекални води, които се заустват в 
Черно море с дебит около 70 л/сек. В периметър  от 
около 300‐400 м.  водата в морето е мътна със специ‐
фичен битово‐фекален мирис. 
Към настоящият момент водите от канализационната 
мрежа на Ахтопол се заустват без пречистване  посред‐
ством  колектор в Черно море на 1 км югоизточно от 
града. За канализационната система на Ахтопол няма 
издадено разрешително за  ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води  в повърхностни води, 
изискващо се съгласно чл.46, ал.1 , т.3 буква „б“ от  
Закона за водите. 
При последната извършена проверка от РИОСВ‐Бургас 
на 9 май 2017 год. отново е констатирано  нерегламен‐
тирано  заустване на непречистени отпадъчни води. 
За заустване на отпадъчни води  без  пречистване и  
без издадено разрешително  за  ползване на воден 
обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни 
води, изискващо се съгласно чл.46, ал.1 , т.3  буква „б“ 
от  Закона за водите на община  Царево през 2015 г., 
2016 г., 2017 г.  са съставени  АУАН и издадени наказа‐
телни постановления. 

66.  22.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Нехуманно отношение към птица 
от вида тукан в к.к. Слънчев бряг 

 

Извършена е проверка. Обходени са главната и крайб‐
режната алеи в к.к.Слънчев бряг, където се предлагат 
за туристите атракции с екзотични животни. Пред един 
от хотелите е установено, че се излагат за снимки папа‐
гали и един брой тукан. Изложеният тукан не е вързан 
и видимо изглежда в добро общо физиологично състо‐
яние. 



67.  22.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Паднала птица‐папуняк на тераса‐
та на ул."Петър Берон" 9 в Помо‐
рие 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Птицата е от вида папуняк. Ви‐
дът е защитен, включен в Приложение 3 на ЗБР. Птица‐
та е отпаднала, трудно стои на краката си и не може да 
лети. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за 
лечение в Център за диви животни ‐ Стара Загора. 

68.  22.08.2017 г.  жалба 
Незаконосъобразно изградени 
хотели и атракционни съоръжения 
върху дюни в к.к.Слънчев бряг  

РИОСВ – Бургас 
община Несебър Проверката продължава съвместно с община Несебър. 

69.  22.08.2017 г.  жалба 
Незаконно паркиране около дю‐
ните в защитена територия "Пя‐
съчни дюни ММЦ"  

община При‐
морско 

Сигналът е препратен на община Приморско за предп‐
риемане на действия за принудително премахване на 
паркираните МПС и поставяне на табели, указващи 
забрана за навлизане на територията на пясъчните 
дюни и паркиране на МПС. 

70.  22.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Силна миризма, подобна на йод, 
усетена до бл.39 в к‐с „Славейков“ 

РИОСВ‐Бургас 

Сигналът  е  подаден  в 20:12  ч.  Извършена  е  проверка 
на данните от измервателните станции за качество на 
атмосферния  въздух  в  кв.Долно  Езерово  и  к‐с  "Лазур.  
Не са регистрирани превишения на пределно допусти‐
мите  концентрации  на  контролираните  замърсители. 
Мобилната автоматична станция на община на община 
Бургас е разположена в района на хотел „Аква“ и също 
не отчита превишения на нормите. 

71.  22.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Щъркел със счупен крак в с.Емона  РИОСВ ‐ Бургас 

Щъркелът е донесен в сградата на РИОСВ ‐ Бургас. 
Птицата е намерена в безпомощно състояние по пътя 
за с.Емона. Установи се, че има счупен рак и на осно‐
вание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е изпратен за лечение в 
Център за диви животни ‐ Стара Загора. 

72.  23.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Убити костенурки по пътеката на 
съблеклюна на укритието за наб‐
людение на птици на Атанасовско 
езеро в Бургас 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Обходен е целият район, посо‐
чен от сигналоподателя около Укритието при ПР  "Ата‐
насовско езеро" и пътеката на съблеклюна. Не са отк‐
рити трупове на костенурки. 



73.  23.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мъртъв делфин на неохраняемия 
плаж след кв.Крайморие 

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка. На основание чл.39, ал.2, т.4 от 
ЗБР трупът се оставя на мястото, където е намерен. 

74.  23.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Щъркел със счупен крак в 
кв.Сарафово, в.с."Виктория хил" 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Щъркелът има счупен крак и не 
може да се движи. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР 
се изпраща за лечение в Център за диви животни ‐ Ста‐
ра Загора. 

75.  24.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Отпадните води от животновъден 
обект в с.Черково се изливат в 
близкото дере чрез тръба  

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Дадени са предписания за изг‐
раждане на торохранилище и представяне на сключен 
договор със специализиран транспорт за изчерпване 
на течния торов отпад и фактури, удостоверяващи из‐
вършването на дейността. 

76  24.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Ловят риба с лодки в морето сре‐
щу Поморийско езеро 

ИАРА  Сигналът е препратен по компетентност на ИАРА. 

77.  25.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Поливане на тревни площи в к‐г 
"Оазис" с алгицид и отпадна вода  

РЗИ ‐ Бургас 
Сигналът е препратен по компетентност на РЗИ ‐ Бур‐
гас. 

78.  25.08.2017 г.  електронна 
поща 

Паркирани автомобили върху дю‐
ните и замърсяване с отпадъци на 
к‐г "Каваци"   

община Созо‐
пол 

Сигналът е препратен на община Созопол за предпри‐
емане на действия за принудително премахване на 
паркираните МПС и поставяне на табели, указващи 
забрана за навлизане на територията на пясъчните 
дюни и паркиране на МПС. 

79.  25.08.2017 г.  електронна 
поща 

Становище и информация по ком‐
петентност относно плаж "Силис‐
тар"  

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка на района около морски плаж 
"Силистар" в м.Силистар, намиращ се на територията 
на природен парк "Странджа". Констaтирано е, че в 
позелени имоти с идентификатори 62459.56.4 и 
62459.56.2 по КККР на с.Резово дружеството "Трейд Ка" 
ЕООД срещу заплащане настанява МПС за престой, 
като по този нaчин е оформен паркинг. 

80.  25.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Щъркел със счупено крило в 
с.Крушевец 

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка. Щъркелът е със счупено крило 
в следствие удар от автомобил. На основание чл.39, 
ал.2, т.2 от ЗБР е изпратен за лечение в Център за диви 



животни ‐ Стара Загора. 

81.  25.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Тралене за бяла мида в морето в 
гр.Обзор 

ИАРА  Сигналът е препратен по компетентност на ИАРА. 

82.  27.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Щъркел със счупено крило в 
с.Факия  

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена е проверка. Щъркелът е със счупено крило. 
Нуждае се от специализирана медицинска помощ. На 
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение 
в Център за диви животни ‐ Стара Загора. 

83.  27.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Мазут по плажната ивица на се‐
верния плаж в Бургас, централен 
плаж Созопол, залив Вромос 

РИОСВ ‐ Бургас 

При силния вятър и вълнение  морето е изхвърлило на 
плажната ивица топчета мазут, които по данни на Мор‐
ска администрация ‐ гр.Бургас, са от изпуснати сантин‐
ни води  от  кораб плаващ под панамски флаг. Инфор‐
мирани  са  компетентните  органи  в  Украйна,  където 
кораба ще акостира. Мазутните  топчета, ще бъдат по‐
чистени от концесионерите на плажовете. 

84.  27.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Незаконно къмпингуване на плаж 
Липите, с.Синеморец    ДГС ‐ Царево   Сигналът е предаден на ДГС ‐ Царево. 

85.  28.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Джет се движи в устието на р. Ро‐
потамо  

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка от охранителя на резервата. Не 
е установен нарушител. 

86.  29.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Силна миризма от нефтеното 
пристанище до ресторант "Даля‐
на" в парк "Росенец"  

РИОСВ ‐ Бургас 

Разговаряно е по телефона със  сигналоподателката. 
Същата твърди, че в района на  ресторант ‚Даляна“ 
преди 30 мин. е усетила миризма на газ. От сутринта на 
29.09.2017 г. и в  момента на получаване на сигнала  
вали  силен дъжд.  По данни на диспечер на ПТ „Росе‐
нец“ в  момента не се извършват товаро ‐ разтоварни 
дейности  на терминала. 

87.  30.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Силна миризма от изгорели газове 
от фурна на ул.“Фердинандова“ в 
Бургас 

oбщина Бургас 
Сигналът  е  препратен  по  компетентност  на  община 
Бургас. 

88.  30.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Малка качулата птица, нападната 
от свраки в Борисовата градина в 

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена  е  проверка.  Намерената  птица  пред мага‐
зин на  ул.Гладстон в  гр.Бургас е от  вида папуняк  ‐  за‐



Бургас   щитен  вид,  включен  в  Приложение  3  от  ЗБР.  Птицата 
няма външни наранявания или счупвания и на  основа‐
ние чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР се освобождава в подходящ 
район. 

89.  30.08.2017 г.  зелен теле‐
фон  Кайт‐сърфист в Поморийско езеро   РУ ‐ Поморие  Сигналът е предаден на РУ ‐ Поморие за проверка. 

90.  30.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

В с.Раклиново, общ.Айтос земеде‐
лец е изхвърлил растителни отпа‐
дъци в реката, захранваща язовир 
Раклиновски път   

БДЧР – Варна 
община Айтос   

Сигналът е препратен на БДЧР ‐ Варна и община Айтос 
за предприемане на действия по компетентност. 

91.  31.08.2017 г.  зелен теле‐
фон 

Намерен щъркел в с.Русокастро, 
който не може да лети 

РИОСВ ‐ Бургас 

Извършена  е  проверка.  Намереният  щъркел  видимо 
няма счупвания и наранявания, но не може да лети и 
да се храни. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е изп‐
ратен  за  лечение  в  Център  за  диви  животни  ‐  Стара 
Загора. 

92.  31.08.2017 г.  електронна 
поща 

Бедстваща птица на 
ул."Македония" 16 в Бургас  

РИОСВ ‐ Бургас 
Извършена е проверка. Обходен е района около посо‐
чения в сигнала адрес. Не е открита бедстваща птица. 

 


