
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС 
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 Г. 

 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 1.04.2016 Постъпил с 
писмо 

Регионалното депо за отпадъци 
в Малко Търново е 
неохранявано през нощта и 
почивните дни. 

РИОСВ-Бургас Извършена е проверка на място. 
Стопанисваното от "Мит и ко" ЕООД 
Регионално депо за неопасни и инертни 
отпадъци е с осигурена физическа охрана от 
един човек с работното време на депото. 
След 17 ч. и през почивните дни обекта е 
заключен. Изградена е система за 
видеонаблюдение с монтирани 3 бр. камери. 

2. 4.04.2016 Зелен телефон Камено се обгазява от 
Нефтозавода. 

РИОСВ-Бургас Проверени са показанията на ДОАС Камено. 
Няма регистрирани завишени концентрации 
по показателите, измервани в пункта. 

3. 4.04.2016 Зелен  телефон В Несебър, Стария град около 
буната водата в морето е 
червена. 

РИОСВ-Бургас, 
РЗИ - Бургас, 
БДЧР - Варна, 
община 
Несебър,  
РЛ - Бургас 

Извършена е съвместна проверка на място от 
експерти на РИОСВ - Бургас, РЗИ - Бургас, 
БДЧР - Варна, община Несебър и РЛ - Бургас. 
Не е констатирано червено оцветяване на 
морските води. На места в морето са 
установени "цъфтежи" на водорасли. Отбрани 
са проби за физикохимичен и 
микробиологичен анализ на морските води. 
След проведения анализ установените 
стойности не надвишават допустимите. 

4. 5.04.2016 Зелен  телефон На централно пристанище  
Бургас на 8-мо корабно място е 
заустена канализация под 
водата, от която мирише. 

община Бургас Извършена е проверка от служители на 
община Бургас. В района на 8-мо корабно 
място в Пристанище Бургас е заустен по 
проект отливния канал на Преливник 1 от 
Главния канализационен колектор. Аварийна 
група на "ВиК" ЕАД извърши ръчно и 
механизирано почистване на колектора и 
прилежащите преливници. 

5. 7.04.2016 Електронна 
поща 

Обява в сайта olx.bg за 
продажба на лемури. 

РИОСВ - Бургас При проверка в сайта на olx.bg се установи, че 
обявата вече е свалена и не може да бъде 
осъществена връзка с лицето, което ги 



предлага за продажба. С писмо РИОСВ - 
Бургас отправи молба към администратора на 
сайта за недопускане публикуването на други 
обяви за продажба на екземпляри от разред 
Примати. 

6. 7.04.2016 Зелен  телефон Между Ахелой и Тънково в 
бившето сметище се палят гуми,  
които обгазяват. Това се прави  
редовно нощем, а от скоро и 
през деня. 

община 
Поморие,  
община 
Несебър 

Извършена е проверка от експерти от община 
Несебър и община Поморие Установено е 
запалване на отпадъци от пластмаса и каучук 
от неизвестен извършител. Община Поморие 
ще предприеме незабавни мерки по 
почистване на замърсения терен. 

7. 7.4.2016 Електронна 
поща 

Държани в плен диви пойни 
птици на адреси: кв. 
Крайморие, ул. "ЛОРНА" №7 и 
ул. "ЛОРНА" №24 

РИОСВ - Бургас Извършена е проверка  в присъствието на 
представители на ОДМВР - Бургас и БДЗП, 
клон Бургас. При направената проверка в 
дворно място на ул. "Лорна" №7 в кв. 
Крайморие е констатирано наличието на диви 
видове птици от разред Врабчоподобни 
(Passeriformes), сем.Чинкови (Fringillidae) - 1 
брой щиглец и 2 броя елшова скатия, 
отглеждани в кафези. На собственичката е 
съставен АУАН. Птиците са конфискувани, 
опръстенени и пуснати на свобода. На адрес 
ул. Лорна №24 не са намерени птици, клетки 
или мрежи. 

8. 7.04.2016 Зелен  телефон От 10-15 мин. се усеща остра 
задушлива миризма на газ или 
сяра на "Тройката" от Лукойл 

РИОСВ – Бургас 
РД"ПБЗН" 

Проверени данни от АИС. Няма установени 
превишения на ПДК. На място са пристигнали 
служители от община Бургас и служители от 
РД"ПБЗН". Направен е обход.  Извършено е 
измерване с апарат Дрегер Х-ам 7000. Не е 
констатирано наличие на миризма. 

9. 7.04.2016 Зелен  телефон Остра задушлива миризма на 
ул. Цар Симеон I" №56 

община Бургас Проверени АИС, няма установени превишения 
на ПДК. На място са служители от община 
Бургас и сектор "Специализирани оперативни 
действия" към РД"ПБЗН, които са направили 
измервания на въздуха в апартамента на 
сигналоподателката и не са отчетени 



превишения. 
10. 7.04.2016 Зелен  телефон На пясъка пред х-л "СИЙ УИНД" 

има умрял делфин, който е 
застрелян. 

РИОСВ – Бургас, 
община 
Несебър 

Извършена е проверка на място от експерти 
на РИОСВ - Бургас и община Несебър. 
Намерен е мъртъв делфин от вида Муткур 
(Phocoena phocoena), който е защитен вид 
включен в Приложение 3 от ЗБР. Уведомени 
са служители на РУ МВР - Несебър. Трупът ще 
бъде съхранен от община Несебър. 

11. 7.04.2016 Зелен  телефон Умрял делфин на бургаски 
северен плаж /участъка под 
пантеона/ 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на място. Намерен е 
мъртъв делфин от вида Муткур (Phocoena 
phocoena), който е защитен вид включен в 
Приложение 3 от ЗБР. На основание чл.39, 
ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото, 
където е намерен. 

12. 8.04.2016 Зелен  телефон Съседът на притежавания от 
мен имот в с.Твърдица, Яни 
Иванов Марков, зауства 
незаконно и в разрез с всякакви 
норми септичните си битово-
фекални води в моя двор. 
Проблемът съществува от 
няколко години, но решение 
няма. 

община Бургас Извършена е проверка, при която е 
установено, че се излива мръсна вода в имота 
на жалбоподавателя. Г-н Яни Иванов Марков 
е предупреден да преустанови изхвърлянето 
на отпадни води, като при неизпълнение ще 
следват санкции. 

13. 8.04.2016 Зелен телефон Остра миризма на нефтени 
продукти се усеща в ж.к. Изгрев 

РИОСВ – Бургас, 
община Бургас 
и РД"ПБЗН" 

Проверени са данните от АИС, не са 
констатирани превишения на ПДК на 
замърсителите. Извършена е проверка на 
място. Направен е обход съвместно с 
представител на община Бургас и РД"ПБЗН"-
Бургас. Не се установи наличие на миризма. 
Служителите на СОД към РД"ПБЗН" 
извършиха измерване на контролироните 
показатели, не са установени превишения. 

14. 8.04.2016 Зелен телефон В защитената зона на плаж 
"Силистар" копаят строителни 
машини. 

община Царево Извършена е проверка от служители на 
община Царево. Констатирано е почистване 
на плажната ивица от отпадъци, изхвърлени 
от морето и реката. Плажът не попада в 



защитена местност "Силистар", а само на 
територията на ПП "Странджа". Почистването 
не противоречи на режима на природния 
парк. 

15. 8.04.2016 Зелен телефон В ж.к. Зорница мирише силно 
на фенол. 

РИОСВ – Бургас, 
община Бургас 

Извършена е проверка съвместно с 
представител на община Бургас. Направен е 
обход в ж.к. "Зорница" . При обхода, в района 
на детска градина"Зорница-Звездица" се 
усети миризма на нефтопродукти. Установи 
се, че се извършва ремонт на покрива със 
специален битумен грунд, който е причина за 
установената миризма. 

16. 8.04.2016 Зелен телефон Няколко автомобили паркирани 
на ул. "Славянска" са посипани с 
бял прах. 

РД"ПБЗН" - 
Бургас 

От тел. 112 сигнала е препратен към РД"ПБЗН" 
- Бургас. При проверката служителите на СОД 
не са констатирали наличие на бял прах. 

17. 9.04.2016 Зелен  телефон Обгазяване на кв. Долно 
езерово. 

РИОСВ – Бургас Проверени са данните от АИС, не са 
констатирани превишения на ПДК на 
замърсителите. 

18. 10.04.2016 Зелен  телефон В к-с "Славейков" се усеща 
задушлива миризма на 
изгоряла гума и нафта. 

РИОСВ – Бургас 
РД"ПБЗН" 
 

Проверени са данните от АИС, не са 
констатирани превишения на ПДК на 
замърсителите. Служителите на СОД към 
РД"ПБЗН" извършиха измерване на 
контролироните показатели, не са установени 
превишения. 

19. 10.04.2016 Зелен  телефон От Морската градина до ж.к. 
"Изгрев"  се усеща миризма на 
газ. 

РД "ПБЗН" 
РИОСВ – Бургас 

Проверени са данните от АИС, не са 
констатирани превишения на ПДК на 
замърсителите. Направен е обход. Не е 
установена миризма на газ. Служителите на 
СОД към РД"ПБЗН" извършиха измерване на 
контролироните показатели, не са установени 
превишения. 

20. 10.04.2016 Зелен  телефон Усеща се силна задушлива 
миризма в кв. Долно езерово 

РИОСВ – Бургас Проверени са данните от АИС, не са 
констатирани превишения на ПДК на 
замърсителите. 

21. 11.4.2016 Електронна 
поща 

В пречиствателна станция Равда 
се изхвърлят непреработени 

община 
Несебър 

Извършена е проверка в района на ПСОВ 
"Равда-Слънчев бряг-Несебър" от експерти от 



фекални води на поляната зад 
станцията. 

община Несебър. При проверката не е 
констатирано изхвърляне на отпадъчни води 
извън границите на обекта. Не е констатирано 
изхвърляне на непречистени отпадъчни води  
и изхвърляне на утайки на площадката на 
ПСОВ. 

22. 11.4.2016 Зелен  телефон В стопански двор в с. Пирне е 
прибран малък и ранен орел 
или сокол. 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на място. В стопански 
двор в с. Пирне, общ. Айтос работник е 
прибрал ранена птица от вида Ливаден 
блатар (Circus pigargus) със счупено крило. 
Птицата е защитен вид. На основание чл.39, 
ал.2 от ЗБР е изпратена за лечение в 
спасителен център з диви животни гр. Стара 
Загора. 

23. 11.04.2016 Зелен  телефон На разклона на с. Присат, пътя 
за с.Зидарово има щъркел с 
ранено крило 

РИОСВ – Бургас Намерената птица е от вида бял щъркел 
(Ciconia ciconia) и е със травма на крилото, не 
може да лети. Изпраща се за лечени е в 
спасителен център з диви животни гр. Стара 
Загора. 

24. 11.04.2016 Зелен  телефон Мръсотия и боклуци на 
Поморийско езеро. 

РИОСВ – Бургас При извършената проверка се установи, че по 
черен път обхождащ югозападната част на 
Поморийско езеро са изхвърляни предимно 
строителни отпадъци. Дадено е предписание 
на община Поморие. 

25. 13.04.2016 Зелен  телефон Обгазяване в центъра на гр. 
Бургас (ул. "Кирил и Методий 
№26, ул. "Цар Симеон I" №1, ул. 
"Фердинандова" №96) 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на АИС. Не са 
установени превишения на ПДК на 
замърсителите. По повод постъпили сигнали 
от граждани "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - 
ЕПАС са извършили извънреден контрол на 
основната площадка и не са констатирали 
нарушения на качеството на атмосферния 
въздух. 

26. 13.04.2016 Електронна 
поща 

Проверка на инвестиционно 
намерение за разработване на 
кариера за добив на камъни и 
плочи на пътя за с.Медвен. 

РИОСВ – Бургас Процедурата по преценяване на 
необходимостта от ОВОС е започнала с 
внасяне в РИОСВ - Бургас на уведомление от 
възложителя. Инвестиционното предложение 



е включено в обхвата на Приложение №2 
(т.2,а) на ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 
подлежи на преценяване на необходимостта 
от ОВОС. Теренът предвиден за реализация на 
инвестиционното предложение не попада в 
защитена територия, по смисъла на Закона за 
защитени територии, но попада в две 
защитени зони. При извършената проверка за 
допустимост е установено, че 
инвестиционното предложение е допустимо 
спрямо забранителния режим на защитените 
зони. Издадено е Решение № БС-110-
ПР/22.12.2015 г.да се извърши ОВОС за ИП 
"Добив на скално-облицовъчни материали от 
находище "Полето", землище с.Медвен, 
община Котел". 

27. 13.04.2016 Зелен  телефон Намерен ранен ястреб в 
с.Кошарица 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка. Ястребът е защитен 
вид, включен в приложение 3 от ЗБР. Паднал е 
на земята вследствие на сблъсък в прозорец 
на к-с Сънсет с.Кошарица. Оказана му е първа 
помощ от служители в комплекса. Няма 
външни наранявания и счупвания. Ястребът 
успешно е излетял. 

28. 13.04.2016 Зелен телефон Пушек в района на ресторант 
"Каручката" в к.к. Слънчев бряг 

община 
Несебър 

Извършена е проверка от служители на отдел 
"Екология" към община Несебър. В момента 
на проверката не е констатирано наличие на 
пушек. 

29. 14.04.2016 Електронна 
поща 

Всяка вечер миризма на петрол 
в к-с "Зорница". 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на АИС. От началото на 
седмицата (11.04.2016 г) не са отчетени 
превишения на ПДК на замърсителите. 

30. 14.04.2016 Зелен телефон Силна, остра и задушлива 
миризма в кв. Долно езерово 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на АИС. Не са 
установени превишения на ПДК на 
замърсителите.  От "Лукойл Нефтохим Бургас" 
АД е изпратен екип на ЕПАС на място, които са 
извършили измервания на сяроводород, не са 
отчетени превишения на нормите. 



31. 15.04.2016 Зелен телефон На ул. "Петър Берон" в гр. 
Карнобат   собственик на 
компютърен клуб си е направил 
незаконна автомивка. Няма 
изградени шахти и мръсна 
канализация. 

община 
Карнобат 

Извършена е проверка от служители на 
община Карнобат. Не е констатирано миене 
на автомобили. 

32. 18.04.2016 Зелен телефон и 
Електронна 
поща 

Изхвърляне на отпадни води в 
морето от база на НСА гр. 
Несебър. 

община 
Несебър, 
БДЧР - Варна 

Извършена е проверка от служители на отдел 
"Екология" към община Несебър съвместно с 
представители на басейнова дирекция за 
черноморски регион на крайбрежната ивица 
под базата на НСА гр. Несебър. Не е 
констатирано замърсяване с отпадни води 
или други отпадъци. Водата в морето е 
видимо чиста. 

33. 18.04.2016 Зелен телефон Остра задушлива миризма на 
нефтопродукти от Лукойл 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на показанията на АИС. 
През денонощията не са регистрирани 
превишения на ПДК. На 16 и 17.04.2016 г. по 
съгласуване с дежурен на община Бургас е 
изпратен екип на ЕПАС към "Лукойл Нефтохим 
Бургас" АД. Извършени са измервания - няма 
констатирани несъответствия. 

34. 19.04.2016 Зелен телефон Силна миризма на сяра РИОСВ – Бургас Автоматичните станции в кв. Долно Езерово и 
к-с Меден рудник не отчитат надвишаване на 
ПДК на сероводород. 

35. 19.04.2016 Зелен телефон Два умрели розови пеликана, 
съответно на първия и третия 
канал по река Изворска, по пътя 
Твърдица-Димчево 

РИОСВ – Бургас При извършената проверка са открити два 
мъртви екземпляра от вида розов пеликан - 
защитен вид включен в Приложение 2 и 3 от 
ЗБР. По птиците има следи от сблъсък с 
далекопроводи по протежението на моста 
над реката. На основание чл.39, ал.2, т.4 от 
ЗБР мъртвите екземпляри се оставят на 
мястото, където са намерени. 

36. 20.04.2016 Електронна 
поща 

Водата в реката на гр. Карнобат 
е червена. 

РИОСВ – Бургас, 
РЛ-Бургас, 
БДИБР– 
Пловдив, 

Извършена е съвместна проверка на място от 
експерти на инспекцията, на РЛ-Бургас към 
Изпълнителна агенция по околна среда 
(ИАОС) – София, на Басейнова дирекция 



ОДБХ - Бургас 
 

„Източнобеломорски район” (БДИБР) – 
Пловдив и инспектор на Областна дирекция 
„Безопасност на храните” Бургас. При 
проверката водите в реката Порой са с 
интензивно червено оцветяване, видимо 
замърсени, със специфичен мирис на кръв. 
Извършен е оглед  нагоре по течението на 
реката, с цел откриване на източника на 
замърсяването. Установен е бетонов колектор 
с диаметър приблизително около 0,8 м., 
изведен към реката. В момента на проверката 
от колектора в реката изтичат и се заустват 
видимо замърсени води с интензивно 
червено оцветяване  и със специфичния 
мирис на кръв. При проверката е отбрана 
ръчно еднократна проба от изтичащите от 
колектора замърсени води, преди заустването 
им в реката. Във връзка с констатираното 
нарушение на Закона за водите – ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект: река Порой, без 
разрешително, ще бъде съставен акт за 
установяване на административно нарушение 
на кмета на гр. Карнобат. Дадени са и 
предписания.   

37. 21.04.2016 Зелен телефон В к-г "Градина" до тополите има 
тръба, вливаща се в морето и 
над нея се копае канал. 

община 
Созопол 

Извършена е проверка от служители на 
община Созопол и е констатирано, че 
концесионерът на плаж "Черноморец-юг" е 
прокарал водопровод с цел водоснабдяване 
на концесионната зона. Няма наличие на 
канален тръбопровод. 

38. 22.04.2016 
 

Зелен телефон Остра задушлива миризма в к-с 
"Славейков", предизвикана от 
Кроношпан. 

РИОСВ – Бургас АИС "Долно езерово" и АИС "Меден Рудник" 
не отчитат надвишаване на пределно 
допустимите концентрации на замърсителите, 
които се измерват. АИС работят в нормален 
режим. 



39. 22.04.2016 Зелен телефон Запрашеност на въздуха в кв. 
Победа. 

РИОСВ – Бургас Извършен е оглед в района на кв. Победа. 
Констатира се видимо запрашаване от 
извършване на товарене на кораб със зърно 
на пристанище "Запад". Извършен е оглед и в 
района на пристанище "Трансстрой", при 
което се установи, че на площадката работят 
две мобилни инсталации за производство на 
дървесен чипс. Едната е собственост на 
"Стоник груп" ООД. Другата е собственост на 
"Кастамону България" АД, която не представя 
документи за дейността.  На фирма 
"Кастамону България" АД е дадено 
предписание. 

40. 24.04.2016 Зелен телефон Наличие на нефтено петно пред 
лятно кино "П. Яворов" гр. 
Поморие. 

РИОСВ – Бургас,  
БДЧР – Варна, 
РЛ - Бургас 

Извършена е проверка на място съвместно с 
представител на БДЧР - Варна и РЛ - Бургас. 
Не е констатирано наличие на нефтено петно. 
Водата е с нормален цвят, без опалесценция. 

41. 28.04.2016 
 

Зелен телефон В к-с "Славейков" мирише на 
смола.  Кроношпан обгазява 
целия квартал. 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка. Не се констатира 
наличие на миризма, специфична за 
дейността на предприятието.  В момента на 
проверката в "Кроношпан България" ЕООД 
работят в нормален технологичен режим 
производство ПДЧ  и OSB с натоварване 80-
90%. 

42. 29.04.2016 Зелен телефон Умряла риба и скариди в 
местност „Ченгене скеле“. 

РИОСВ – Бургас,  
БДЧР – Варна, 
РЛ - Бургас 

Извършена е проверка на място с 
представители на БДЧР -Варна и РЛ-Бургас. 
Взета е проба за анализ. Констатираните 
факти и обстоятелства са отразени в 
констативен протокол № 303 б/29.05.2016 г. 
на Басейнова диркеция - Варна. При 
извършения оглед се констатира, че в участък 
брегова ивица на Черно море с 
приблизителна дължина 350 м. се наблюдава 
изхвърлена на брега мъртва риба  пасажен 
вид). В малък участък от морската вода се 
наблюдават също умрели риби от същия вид. 



Водата в морето е без миризма, без 
специфичен филм на повърхността 
(опалисценция). Няма рибарски лодки и 
плавателни съдове. Взета е проба от РЛ -
Бургас за физокохимичен анализ. 

43. 30.04.2016 Зелен телефон Изхвърлен умрял делфин в 
„Слънчев бряг“ на брега на 
морето пред хотел „Еврика“ и 
казино „Платинум“ 

община 
Несебър 

Извършена е проверка на място от експерти 
на община Несебър. Намерен е труп на 
делфин, който е иззет за обезвреждане. 
Община Несебър притежава Разрешително № 
631/14.04.2015 г. на МОСВ да ползва 
изключения от забраните, а именно да бъдат 
вземани от мястото, където са намерени, 
мъртви екземпляри от вида китоподобни, с 
цел да бъдат премествани и обезвреждани. 

 


