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ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2015 Г. 

 

№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 

СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 01.07.2015 Зелен телефон Три сигнала за тралове от 

Обзор към Иракли. Траловете 

минават много близо до брега. 

Има оплаквания от граждани 

за мирис на гниещи водорасли. 

РИОСВ - Бургас 

 

С писмо изх. № 5100/02.07.2015 г. сигналът е 

препратен за процедиране по компетентност 

към Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури и до Директора на „Дирекция 

Морска администрация - Бургас". С постъпил в 

РИОСВ - Бургас факс вх. № 5100/02 07.2015 г. 

последният е уведомил РИОСВ - Бургас, че 

района „Обзор – Иракли” е извън 

териториалната компетентност на „Дирекция 

Морска администрация - Бургас" и попада в 

териториалната компетентност на „Дирекция 

Морска администрация – Варна”. С писмо изх 

№ 5100/03.07.2015 г. сигналът е препратен  по 

компетентност на директора ѝ. 

2 02.07.2015 Зелен телефон Намерен щъркел в Средец от 

няколко дни. На ул. „Стефан 

Караджа”, до детската 

градина. 

РИОСВ - Бургас 

 

Белият щъркел е защитен вид, включен в 

приложение 3 на Закона за биологичното 

разнообразие. Намерената птица не е ранена, 

няма никакви външни наранявания и счупвания, 

летяща е, в задоволително състояние, стара 

птица. 

На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 е пусната в 

подходящ район (до водоем), където може да се 

храни. 

3 02.07.2015 Зелен телефон На границата между двата 

плажа – нов и Централен плаж 

има незаконно заустване, за 

което ни е информирал и 

РИОСВ - Бургас Във връзка с постъпилия сигнал е извършена 

незабавна проверка на място от еколога на 

кметство Св. Влас, общ. Несебър, при която е 

съставен Протокол за проверка № 
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миналата и по-миналата 

година. Днеска отново има 300 

м засипани с фекалии от 

близкостоящите помпени 

станции с фекалии от близката 

помпена станция на „В и К”. 

уведомена е РЗИ. 

0006974/02.07.2015 г. При проверката не е 

констатирано преливане на отпадъчни води от 

аварийния преливник на КПС Св. Влас и 

изтичане и заустване на отпадъчни води в Черно 

море. В протокола е отразено, че в ранния 

следобед на 02.07.2015 г. е валял проливен 

дъжд, което е довело до преливане на води от 

няколко канализационни шахти в района. 

При разговори по телефона с еколога на 

кметство Св. Влас и със сигналоподавателя е 

установено, че сигналът е подаден за изтичане 

на води в Черно море от колектор, изведен 

между Нов плаж и Централен плаж гр. Св. Влас, 

за който РИОСВ - Бургас е уведомена от 

Община Несебър с писмо вх. № 1184/08.08.2014 

г., че няма издадени строителни книжа. От 

служители на общината е съставен констативен 

протокол за незаконен строеж - трета категория, 

който е изпратен по компетентност на РО 

„НСК" - Бургас с писмо изх. № Н2-КС-5429-

00/05.08.2014 г. 

4 03.07.2015 Електронна 

поща 

Намерено мъртво делфинче на 

плажа на Корал. 

РИОСВ - Бургас Обходена е цялата плажна ивица на плаж 

„Корал” около 1,5 км, но не е забелязан 

изхвърлен мъртъв делфин. След проведен 

разговор с плажуващи, мъртвият делфин е 

намерен в близост до плажа, в боровата горичка, 

преместен от неизвестни лица. 

Делфинът е от вида морска свиня (Phocoena 

phocoena), защитен вид, включен в приложение 

3 на Закона за биологичното разнообразие. 

Трупът на делфина е пресен, неразложен, скоро 

изхвърлен. По трупът няма видими 
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наранявания, нито рани причинени от птици (от 

чайки). Дължина на тялото около 80-90 мм. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР трупът на 

делфина се оставя на мястото, където е намерен. 

5 03.07.2015 Зелен телефон Незаконна автомивка в гр. 

Черноморец в стопански двор, 

непосредствено до 

супермаркет. Ползват питейна 

вода, за миене на 

автомобилите и навсякъде се 

изсипват отпадни води, които 

замърсяват почвата. 

Предполага, че се работи без 

разрешение. 

РИОСВ - Бургас Тече проверка 

6 06.07.2015 Зелен телефон Намерена и прибрана 

бедстваща сова до пожарната 

на Гладстон. 

РИОСВ - Бургас Птицата е прибрана в двора на къщата и, за да 

не бъде нападната от котките, е прибрана в 

гаража. Совоподобната птица е от вида 

домашна кукумявка (Athene noctua) – защитен 

вид, включен в приложение 3 на Закона за 

биологичното разнообразие. Кукумявката е в 

много добро физическо състояние, без видими 

наранявания или счупвания и на основание чл. 

39, ал. 2, т. 1 в пусната на свобода в подходящ 

район. 

7 03.07.2015 Зелен телефон В района на Ченгене скеле има 

щъркел със счупено крило. На 

края на селището има дига и 

щъркелът върви по нея. 

РИОСВ - Бургас Обходен е района на пътя  около рибарското 

селище и в него. Няма птица от вида бял 

щъркел. Осъществени са разговори с местни 

хора и рибари, които не са забелязали щъркел 

със счупено крило. Вероятно е отлетял или се е 

преместил на друго място, където да се храни. 

8 03.07.2015 Зелен телефон Сигналоподавателката е чела в 

днешен всекидневник за 

РИОСВ - Бургас Проведен е телефонен разговор със 

сигналоподавателката, в който е дадена 
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радиационен облак вследствие 

на пожара в Чернобил. Пита 

дали е истина, има ли 

опасност. 

информация за радиационния гама фон, 

съгласно данните на Националната 

автоматизирана система за непрекъснат контрол 

на радиационния гама-фон  към Изпълнителна 

агенция по околна среда. 

9 06.07.2015 Зелен телефон Плажът пред хотел „Сънсет 

Резорт” в Поморие е във 

фекалии. 

общ. Поморие С писмо изх. №5228/06.07.2015 сигналът е 

препратен по компетентност на общ. Поморие. 

С писмо №5228/06.07.2015 общ. Поморие ни 

уведомява, че КПС 7, гр, Поморие е възникнала 

авария. НА 06.07.2015 е получен факс от общ. 

Поморие, че аварията е отстранена. 

10 07.07.2015 Зелен телефон Между Каблешково и Ахелой 

във вилно селище „Винярдс 4“ 

малки лястовички прибрани от 

съборено гнездо. 

РИОСВ - Бургас При проверката се установи, че птиците са 

намерени са на земята в близост до останки от 

разрушените им гнезда. Птиците са малки с 

пухкаво оперение от вида селска лястовица 

(Hirundo rustica). 

Лястовичетата са настанени в други гнезда с 

малки от същия вид на основание чл. 39, ал. 2, т. 

1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Видът селска лястовица (Hirundo rustica) е 

защитен и включен в Приложение №3 на Закона 

за биологичното разнообразие. 

11 08.07.2015 Зелен телефон В Поморие пред военния 

санаториум има мазни петна 

със специфична миризма, 

предполагат, че е нефт. 

РИОСВ - Бургас Във връзка с постъпилия сигнал, от 12ч. до 13 ч. 

на 08.07.2015 г., е извършена проверка на място, 

с участието на експерт на БДЧР - Варна и 

инспектор от Община Поморие, в присъствието 

на сигналоподавателката. В момента на 

проверката в морето около буната, изведена 

между „Военен санаториум" и хотел „Гардения 

палас", на плаж „Север" - гр. Поморие, няма 

мазни петна, в т. ч. със специфична миризма, 

няма опалесценция и/или нефтен филм. Водата 
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в морето е с естествен цвят и мирис. При 

извършения оглед на плажа в района също не е 

констатирано замърсяване на морето, няма 

изтичане и заустване на отпадъчни и/или 

замърсени с нефтопродукти води в 

прилежащите морски води. 

По данни на сигналоподавателката, около 10 ч., 

на 08.07.2015 г., в района около гореописаната 

буна, откъм хотел „Гардения палас", в морето е 

имало мазни петна с мрежовидна форма и 

специфична миризма. 

12 08.07.2015 Зелен телефон Намерена е паднала кукумявка 

в кв. „Сарафово” 

РИОСВ - Бургас Птицата е от вида чухал (Otus scops) – защитен 

вид, включен в приложение 3 на Закона за 

биологичното разнообразие. 

Чухалчето е малко в ювенилно оперение и все 

още пухкаво на места. Не може още да лети и се 

нуждае от доотглеждане. 

Донесено е в сградата на РИОСВ – Бургас, не е 

върнато в гнездото. На основание чл. 39, ал. 2, т. 

2 е изпратено за отглеждане в центъра за диви 

животни – Стара Загора. 

13 09.07.2015 Зелен телефон Щъркел паднал от гнездо в с. 

Кръстина, община Камено. 

РИОСВ - Бургас Падналото щъркелче е избутано от гнездото от 

родителите щъркели. Едното му око е 

изкълвано и тече слуз. Не може да стои 

изправено на крака, нито да лети. Видимо е 

много изтощено. В недобро физиологично 

състояние. 

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид, 

включен в приложение 3 на Закона за 

биологичното разнообразие и на основание чл. 

3, ал. 2, т. 2 от ЗБР се изпраща за лечение или 

отглеждане в Център а диви животни – Стара 
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Загора. По време на транспортирането птицата 

почина. 

14 09.07.2015 Зелен телефон На крайбрежната улица в 

Несебър има чайка със 

счупено крило. 

РИОСВ - Бургас След осъществен контакт със 

сигналоподавателката по телефона беше 

установено (включително и изпращане на 

снимков материал), че птицата е млад гларус, 

вид, който не  включен в приложение 3 на 

Закона за биологичното разнообразие и птицата 

остава там, където си ходи и храни до първи 

кей. Сигналоподавателката изказа 

благодарности за разясненията и отделеното 

време. 

15 09.07.2015 Зелен телефон Черноморец – централен плаж 

– фекалии във водата. 

РИОСВ - Бургас Във връзка с постъпилия сигнал е 

извършена незабавна проверка на място, от 

11 ч. до 2 ч., в присъствието на кмета на гр. 

Черноморец, ръководител звено Созопол на 

„В и К Бургас" ЕАД и сигналоподавателя. 

При проверката не е констатирано наличие 

на фекалии на плажа и/или в прилежащите 

морски води на „Централен плаж" гр. 

Черноморец, нито изтичане и заустване на 

отпадъчни битово - фекални в морето. 

Установен е канал до втори спасителен пост 

на плажа, от който при проверката изтичат и 

се заустват в морето води, които нямат 

специфичния вид и мирис на битово - 

фекални, примесени с неразтворени 

вещества със сивкав, кафеникав и зеленикав 

цвят, с дължина около 3-4 сантиметра. По 

данни на ръководителя звено „Созопол" на 

„ВиК Бургас" ЕАД, в 09.00 часа на същата 
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дата, с цел отстраняване на възникнала 

авария, е започнало отремонтиране на 

пожарен хидрант на ул. „Витоша" в гр. 

Черноморец, което е наложило източване на 

уличната водопроводна мрежа в района. 

Източената вода, примесена с неразтворени 

вещества от улицата, е  постъпила в шахта 

на дъждовната канализация на улицата, 

водите от която се изтичат в Черно море по 

канала до втори пост на гр. Черноморец, 

предназначен да отвежда води от 

дъждовната канализация в района и 

подпочвени води. В 12.30 ч., при извършен 

оглед на ул. ,Витоша" е констатирано, че 

отремонтирането на пожарния хидрант 

продължава, около дъждовната шахта на 

улицата „Витоша" има мокри следи, 

достигащи до участъка, на който се работи 

за отстраняване на аварията. 

Проверена е разположената в близост до 

плажа канализационна помпена станция 

(КПС) и е констатирано, че в КПС работи 

една от двете помпи, всички отпадъчни 

води, постъпващи в КПС се отвеждат към 

градската канализационна мрежа. В момента 

на проверката няма преливане на 

непречистени отпадъчни битово - фекални 

води от аварийния преливник на КПС. 
16 09.07.2015 Зелен телефон На къмпинг „Златна Рибка”, 

стопанисван от фирма 

РИОСВ - Бургас Във връзка с постъпилия сигнал, на 09.07.2015 

г. е извършена проверка на място, в 
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„Скорпион Груп” ООД, 

фекалната вода от тоалетните 

се излива в река „Равадинска” 

чрез скрити тръби и оттам в 

морето. 

присъствието на пълномощник на управителя на 

„Скорпион груп" ООД. Сигналоподавателят е 

отказал да присъства на проверката. Не е 

констатирано изтичане и заустване на 

отпадъчни, в т. ч. наотпадъчни битово - фекални 

води, към преминаващата покрай къмпинг 

„Златна рибка" река Равадинска и/или в Черно 

море. Водите на реката са видимо чисти, в 

района не се усеща мирис на битово - фекални 

води, повърхността на водата е обрасла с водна 

леща. От двете бетонни шахти на територията 

на къмпинга, в едната от които се отвеждат 

отпадъчните води от тоалетните и душовете на 

санитарния възел, а в другата - отпадъчните 

битово - фекални води от един апартамент и две 

студия, в момента на проверката няма 

преливане на отпадъчни води и замърсяване на 

прилежащи терени и/или водни обекти. По 

данни присъствалия на проверката 

пълномощник на управителя на дружеството, 

отпадъчните води от двете водоплътни бетонни 

шахти на територията на къмпинга периодично 

се изчерпват със специализиран транспорт, 

съгласно сключен договор. При проверката 

договорът не е представен, както и копия на 

фактури за заплатени услуги за изчерпване на 

отпадъчните битово - фекални води от шахтите 

на къмпинга, за 2014 г. и до 09.07.2015 г. 

включително. В съставения при проверката 

констативен протокол, на управителя на 

„Скорпион груп" ООД е дадено задължително 

предписание за представянето им, в срок до 
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17.07.2015 г. 

17 09.07.2015 Зелен телефон На брега на езерото „Вая”, по 

пътя за Горно Езерово на 200 

м след разклона за Горно 

Езерово, нерегламентирано 

засипване с инертни 

материали и строителни 

отпадъци. 

 Тече проверка. 

18 09.07.2015 Зелен телефон Преди Каблешково, на идване 

от Брястовец има купища 

отпадъци: битови, строителни, 

всякакви – от двете страни на 

пътя. 

РИОСВ - Бургас Дадено предписание на Областно пътно управ-

ление – Бургас за почистване на съдовете и раз-

сипаните отпадъци. Съдовете да бъдат редовно 

почиствани. 

19 10.07.2015 Зелен телефон Пожар в Кроношпан. Всички 

сухи бункери горят. Извън 

производството са. Няма 

данни за пострадали и 

опасност за производството. 

РИОСВ - Бургас При проверката на място е установено 

самозапалване на бункера за сух дървен 

материал в производство OSB. В момента на 

проверката на площадката на Кроношпан се 

намираха две пожарни коли, които обливаха 

дървения материал. По данни на еколога на 

„Кроношпан България” ЕООД, поради високите 

температури в бункера, е възникнала искра, от 

която е възможно самозапалването. На място е 

извършено имисионно измерване от РЛ – Бургас 

в 4 точки, в близост  до инцидента. Не са 

отчетени превишения на контролираните 

показатели.  

20 12.07.2015 Електронна 

поща 

Намерен бухал със счупено 

крило във ферма в с. Момина 

Църква, общ. Средец. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата се 

изпраща за лечение в ЦДЖ – гр. Ст. Загора. 

21 13.07.2015 Зелен телефон Бедстващи малки птици (бухал 

или сова) в таванското 

помещение на ул. „Сан 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е 

пусната на свобода. 
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Стефано” 60 А, вх.Б. 

22 13.07.2015 Зелен телефон В. Сл. Бряг пред хотел 

„Глобус” атракция с маймуни 

след 19.00 ч. 

РИОСВ - Бургас Животното е отнето в полза на държавата. 

настанено до излизане на наказателно 

постановление в зоопарк – Айтос. 

23 13.07.2015 Електронна 

поща 

Новопостроена незаконна 

барака на територията на плаж 

Златна Рибка. 

РИОСВ - Бургас На 21.07.2015 г. е извършена съвместна 

проверка на експерти от РИОСВ - Бургас и 

представител на община Созопол. 

В преместваемия обект в момента на проверката 

се извършва продажба на плодове и зеленчуци. 

Не се установи наличие на газови бутилки и 

продажба на царевица. 

В района около преместваемия обект и 

плажната ивица не се констатира наличие на 

отпадъци. Поставени са три броя съдове за 

твърди отпадъци, които се извозват от 

сметосъбиращата и сметоизвозваща фирма за 

община Созопол - „РТК" ООД, гр. Елин Пелин 

регионалното депо. В близост до преместваемия 

обект има слабо изтичане на води от 

събирателно дере от местност „Света Марина", 

които води са видимо бистри, без цвят и мирис. 

Преместваемият обект не е водоснабден. До 

плажа в къмпинга има разположени химически 

тоалетни. 

При проверката е представен договор между 

концесионера „Лагуна травел" ЕООД и 

"Златните пчелички - Тона Вълчева - Тодор 

Вълчев" за разполагане на преместваем обект по 

смисъла на чл.5б, ал.2 от Закона за устройство 

на територията. По данни на представителя на 

община Созопол обектът е включен в схемата за 

преместваеми обекти на морски плаж „Златна 

24 13.07.2015 Електронна 

поща 

Новопостроена незаконна 

барака на територията на плаж 

Златна Рибка. 

РИОСВ - Бургас 
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Рибка", но към момента не разполагат с 

информация дали е  одобрена Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Компетентен орган относно законността на 

обекта е община Созопол. 

25 13.07.2015 Зелен телефон В непосредствена близост до 

резерват „Ропотамо” върху 

плажната ивица в м. Аркутино 

бивакуване и палене на огън. 

 Тече проверка 

26 14.07.2015 Електронна 

поща 

Обява в сайт „bazar.bg” за 

продажба на маймуни капуцин 

 Тече проверка 

27 14.07.2015 Зелен телефон В гр. Китен  частни лица 

разкопават река Караагач в 

частта на Южния плаж. 

Басейнова 

дирекция 

„Черноморски 

район – Варна” 

С писмо с изх. №5534/14.07.2015 сигналът е 

препратен по компетентност на Басейнова 

дирекция „Черноморски район – Варна”. 

28 14.07.2015 Зелен телефон От покрива на блок в Лазур, до 

5 РПУ сигналоподавателят 

наблюдава черни облаци над 

центъра и пристанището 

идващи от индустриалната 

зона, от корабостроителния 

към центъра. 

РИОСВ - Бургас Извършена е незабавна проверка в стрелбищен 

комплекс в м. Капчето, гр. Бургас. Установено е 

че е възникнал пожар. Изгорели са част от 

гумите и дървените греди, които са част от 

оградата на стрелбището. По данни на 

мениджъра пожара е възникнал по неизвестни 

причини, вследствие на стрелба. На място има 3 

пожарни коли, които в момента на проверката 

потушили пожара. Води се разследване от 

полицията. Експерти от РЛ – Бургас извършват 

имисионно измерване в две точки извън 

стрелбищния комплекс. Няма превишения на 

контролираните показатели. Няма прахово 

замърсяване. 

29 15.07.2015 Зелен телефон В залива Узунгерен на 

Мандренското езеро 

югозападно от мостовете има 

РИОСВ - Бургас При проверката не е установен джет в 

акваторията на ЗМ „Узунгерен”. 
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джет с двама души. 

30 15.07.2015 Зелен телефон В Черноморец на залива 

Вромос в десния край на 

залива се излива отходна 

тръба. 

общ. Несебър С писмо изх. №5601/20.07.2015 е препратен на 

общ. Созопол по компетентност за незабавна 

проверка. 

31 15.07.2015 Зелен телефон Във вилно селище „Винярдс” 

между Каблешково и Ахелой 

бедстваща лястовичка. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР лястовичето е 

настанено в лястовиче гнездо с други малки от 

същия вид. 

32 15.07.2015 Зелен телефон Бедстващ бързолет на ул. 

„Гурко” №33 

РИОСВ - Бургас При опит да бъде освободена, чрез подхвърляне, 

в естествената си среда, птицата успешно 

полетя.  

33 15.07.2015 Зелен телефон По пътя Лукойл – Бургас 

посока Долно Езерово на 200 

м от бариерата на Лукойл 

посока Долно Езерово 

отбивката вдясно разлята сяра, 

предполага се камион, асфалта 

е разяден, наблизо има нива 

със жито. 

РИОСВ - Бургас Установени са следи от разсипване на жълто, 

прахообразно вещество, вероятно сяра в 

отбивката на асфалтов път от портал Ветрен в 

посока кв. Долно Езерово на около 200 – 300 

метра от портала и на площ приблизително 1 м
2
 

34 15.07.2015 Зелен телефон В Зорница бл. 57 прибрана 

малка лястовичка или 

бързолет. 

РИОСВ - Бургас При опит да бъде освободена, чрез подхвърляне, 

в естествената си среда, птицата успешно 

полетя. 

35 16.07.2015 Зелен телефон В момента на централния 

плаж на Черноморец има 

тръба и се изтичат отпадни 

води. 

община Созопол С писмо №5648/20.07.2015 във връзка с чл. 191, 

ал. 1, т. 1 от ЗВ е препратен по компетентност 

към община Созопол 

36 16.07.2015 Зелен телефон В Слънчев Бряг след 19.00 ч. 

пред хотел „Хевън” или пред 

хотел „Глобус” атракция с 

маймунки. 

РИОСВ - Бургас Животните са отнети в полза на държавата. 

настанено до излизане на наказателно 

постановление в зоопарк – Айтос. 

37 16.07.2015 Зелен телефон В Созопол, на Буджака 

прибрани малки лястовички. 

РИОСВ - Бургас Дадени са указания на сигналоподавателката 

лястовичето да бъде настанено в гнездото при 
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другите лястовички от същия вид, на осн. чл. 39, 

ал. 2, т. 1 от ЗБР 

38 17.07.2015 Зелен телефон От „Меден Рудник” бл. 21 се 

наблюдава втори ден стрелба 

по птици в езерото. 

общ. Бургас; РДГ 

– Бургас 

Сигналът е предаден по компетентност на общ. 

Бургас и РДГ – Бургас с писмо с изх 

№5705/20.07.2015. 

39 17.07.2015 Зелен телефон Прибрана бедстваща 

лястовичка на местност 

„Буджака”, ул. “Калфата” №1 

почивни вили „Бриз 3” 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР лястовичето е 

настанено в лястовиче гнездо с други малки от 

същия вид. 

40 17.07.2015 Зелен телефон На 100 метра от Нефтеното 

пристанище, бившето яхтено 

пристанище се изхвърля пръст 

в морето от строежа. 

РИОСВ - Бургас На терена се извършват рекултивационни 

дейности и част от насипа се е свлякъл в 

морето. Попадналата в морската вода пръст се е 

размила. 

41 19.07.2015 Електронна 

поща 

На 18.07.2015 между 17.00 и 

18.00 и на 19.07.2015 

изключително неприятна 

миризма. На 18.07.2015 

вероятно от пречиствателната 

станция, а на 19.07.2015 от 

свинефермата в Ахелой. 

 На 31.07.2015 г. е извършена проверка за 

определяне разстоянието на разпространение на 

неприятни миризми от дейността на свинеферма 

намираща се в гр. Ахелой, собственост на 

фирма  „Карас“ ООД и Пречиствателна станция 

за отпадъчни води ПСОВ – Равда- Слънчев Бряг 

– Несебър. Установени са неприятни миризми 

от дейността и на двата обекта. Ще се 

предприемат мерки по реда на чл. 69 от ЗООС . 

42 20.07.2015 Зелен телефон В Поморие на южния плаж 

охраняемата зона до новите 

хотели фекална тръба се 

оттича в морето. 

РИОСВ - Бургас Проверката е осъществена от еколога на община 

Поморие на 19.07.2015. В резултат на повреда 

на помпа на КПЧ 7 в гр. Поморие за около 20-30 

мин. е констатирано изливане на БФВ в морето. 

43 18.07.2015 Зелен телефон На плажа под летния театър 

има фекалии. 

РИОСВ - Бургас Извършена незабавна проверка в същия ден 

съвместно с експерти от РЛ – Бургас. Извършен  

е оглед на плажната ивица около пост №3 и 

пост №4 на морски плаж „Бургас север” водата 

в морето е с естествен цвят и мирис, не са 

установени следи от фекалии. 
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44 19.07.2015 Зелен телефон Камион с рег. №Х-0940АР 

изхвърля ОВ в стара ПСОВ, 

която не функционира. Това се 

случва всяка вечер. 

Извършителите са от 

хасковския лагер. 

РИОСВ - Бургас На 21.07.2015 е извършена проверка на 

Хасковска почивна база. 

Управителят на Хасковската почивна станция 

не отрича, че с фекална машина (ВОМА) с рег. 

№Х-0940АР ежедневно около 20 м
3
 се 

транспоритрат до събирателна шахта на 

къмпинг „Каваци”. Представя се договор, 

сключен на 27.05.2015 г. между ТХ „Русалка 

Холидей” ЕООД и община Хасково за 

съвместно ползване на събирателната шахта на 

къмпинг „Каваци” 

45 20.07.2015 Зелен телефон Свалено е ранено щъркелче, 

висящо на кабел в гр. Камено, 

ул. „Освобождение” 154. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата се 

изпраща за лечение в ЦДЖ – гр. Ст. Загора. 

46 21.07.2015 Зелен телефон Вчера на плажа на Каваците 

до спасителен пост №1 е 

изхвърлено малко делфинче и 

е прибрано в чувал от 

спасителите. 

РИОСВ - Бургас При обхода не се констатира наличие на мъртъв 

делфин. 

47 21.07.2015 Зелен телефон Между Несебър и Равда в кв. 

Аурелия, под хотел Евридика 

спукани тръби на 

канализацията и две от 

тръбите се изливат в морето. 

РИОСВ - Бургас Извършена е проверка на място съвместно с 

община Несебър на 22.07.2015 г. 

В момента на проверката няма изтичане на 

отпадъчни води на плажа и в морето. Получено 

е писмо от „В и К” ЕАД с вх. №5851,5863 от 

24.07.2015 с което уведомяват, че в резултат на 

запушване на канализационен колектор, 

настъпило вследствие на изхвърляне на 

неразградими отпадъци е имало преливане.на 

отпадъчни води. Предприети са незабавни 

действия за почистване с калопочистваща 

техника, с проблема е решен. 

Сигналът е препратен по компетентност на общ. 
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Несебър, които са извършили проверка на място 

на 21.07.2015. 

48 21.07.2015 Електронна 

поща 

В с. Лозенец, ваканционното 

селище, от няколко дни 

каналът, по който се изтичат 

пречистената отпадна вода от 

пречиствателната станция, 

мирише на фекалии. 

 Тече проверка 

49 22.07.2015 Електронна 

поща 

Авария с изливане на ОВ пред 

хотел „Евридика” в Несебър. 

 Тече проверка 

50 22.07.2015 Електронна 

поща 

Атракция в к.к. „Сл. Бряг” с 2 

мрежести питона и един малък 

кайман. 

РИОСВ - Бургас Тече проверка 

51 23.07.2015 Зелен телефон Царево, плажа и водата на 

къмпинг Арапя и Помперо са 

пълни с мазут 

РИОСВ - Бургас Извършена проверка на място на 23.07.2015 

съвместно с БД – Варна, морска администрация, 

РЗИ – Бургас и РЛ – Бургас. 

При огледа на плаж „Арапя” се констатираха 

образувания „катранени топчета” с размери 

около 0,5 до 2,5 см. На плажната ивица на 

прибоя на вълната, на места примесени с 

водорасли. Водата в морето е бистра с естествен 

цвят и мирис, без видим филм на повърхността. 

Към момента на проверката концесионерът на 

плажа е започнал почистване на плажната 

ивица.  

Представители на РЛ – Бургас и РЗИ – Бургас 

взеха проби от морската вода за анализ. 

Дадено е предписание на концесионера на 

плажа да продължи почистването до пълно 

отстраняване на замърсяването. 

52 23.07.2015 Зелен телефон В Приморско на плажа пред 

международния младежки 

РИОСВ - Бургас Обходена е цялата плажна ивица. Не е намерен 

труп на делфин. Проведени са разговори със 
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център умрял делфин. спасителите. Забелязали са 1 изхвърлен делфин, 

но бурното море отново го е отнесло навътре. 

53 23.07.2015 Зелен телефон Силен шум от излитащи 

самолети нощно време в село 

„Лъка”. Това е така всяко лято. 

 С писмо изх №5888/05.08.2015 сигналът е 

препратен до Директора на летищен център за 

ОВД Бургас, летище Бургас, за предприемане на 

необходимите действия по компетентност. 

54 23.07.2015 Зелен телефон В Поморийско езеро пред 

рехабилитационната станция 

към пясъчната коса има 

сърфист в езерото, което е 

защитена зона 

общ. Поморие С писмо изх. №5886/27.07.2015 сигналът е 

предаден на общ. Поморие. 

55 23.07.2015 Зелен телефон Лозенец, община Царево - 

разлив на мазут на плажа. 

общ. Царево Препратен по телефона на общ. Царево. 

56 23.07.2015 Зелен телефон В Сл. Бряг, до ресторант  

„Джани” голяма птица със 

счупено крило, по-голяма от 

гларус, сиво-черна е на цвят. 

РИОСВ - Бургас Сигналът е предаден по компетентност на 

община Несебър, отдел Екология. Птицата не е 

намерена при извършената проверка. 

57 23.07.2015 Зелен телефон В Крайморие – щъркелче бебе 

паднало от гнездо не може да 

лети. На 3 км след Крайморие 

в посока Созопол, срещу 

рибарско селище „Ченгене 

скеле” 

РИОСВ - Бургас Проведени са разговори със жителите - не са 

забелязали паднало от гнездото малко 

щъркелче. 

58 23.07.2015 Зелен телефон На Дюни, в хотел „Марина 

Палас” прибрана малка 

лястовичка. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР лястовичето е 

настанено в лястовиче гнездо с други малки от 

същия вид. 

59 24.07.2015 Зелен телефон В с. Лозенец, местност 

„Иванови колиби”, по пътя за 

с. Велика до хотел „Екзотик” 

тече вода миришеща на 

канална. 

общ. Царево С писмо изх. №5934/24.07.2015 постъпилия 

сигнал е препратен за процедиране по 

компетентност на община Царево. 

60 24.07.2015 Зелен телефон В Поморие, зад голямото РИОСВ - Бургас Открити са 3 трупа – силно разчленени, поради 



 17 

солено езеро, до „Гардения 

Палас” между 2 от буните има 

2 обезглавени делфина. 

което не могат да бъдат определени видовете. 

Община Поморие има издадено разрешително 

№630/14.04.2015 г. от МОСВ да ползва 

изключения от забраните по чл. 38, ал. 1, т. 5 от 

ЗБР, а именно, преместване с цел обезвреждане 

по смисъла на ЗВМД и за събиране на научни 

данни на намерени мъртви екземпляри. 

61 24.07.2015 Зелен телефон В село Миролюбово, на ул. 

„Хр.Ботев” 1 има ранен 

щъркел. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР щъркелът се 

изпраща за лечение в ЦДЖ – гр. Ст. Загора 

62 24.07.2015 Зелен телефон На к-г „Градина, на брега пред 

„Кайт бар” – труп на малко 

делфинче. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР трупът се оставя 

на мястото, където е намерен. 

63 24.07.2015 Зелен телефон Англичани са намерили в 

градината си в с. Свобода, 

общ. Камено щъркел с ранено 

крило. Щъркелът ще бъде 

донесен в сградата на РИОСВ 

– Бургас. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР щъркелът се 

изпраща за лечение в ЦДЖ – гр. Ст. Загора 

64 27.07.2015 Електронна 

поща 

Фекалиите и мръсотията от 

заведение в Силистар се 

изливат в реката, а от нея в 

морето. 

 Тече проверка 

65 26.07.2015 Електронна 

поща 

Изливане в морето на 

непречистените фекалии от 

пречиствателната станция в с. 

Лозенец. 

 Тече проверка 

66 27.07.2015 Зелен телефон В РДВР – Бургас е занесен 

ранен керкенез 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР щъркелът се 

изпраща за лечение в ЦДЖ – гр. Ст. Загора 

67 25.07.2015 Зелен телефон На къмпинг Арапя, общ. 

Царево, бунгало има септична 

яма, която прелива на скалите 
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и оттам в морето. 

68 27.07.2015 Зелен телефон На къмпинг Градина 2 умрели 

делфина завити с найлон. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР делфините се 

оставят на мястото, където са намерени. 

69 28.07.2015 Зелен телефон Изоставено щъркелче в гнездо 

в с. Кръстина, общ. Камено. 

Родителите са отлетели. 

 Тече проверка 

70 28.07.2015 Зелен телефон Ранена малка водна птица бебе 

(ранена между крилата). В 

момента е пусната в басейна 

на хотел „Шато Делмар” в к.к. 

„Сл. Бряг” до хотел 

„Фламинго”. 

РИОСВ - Бургас До момента на предвижване към хотела, 

птицата е отлетяла, поради което не може да се 

определи видът и предприемат действия за 

разпореждането му съгласно ЗБР. 

71 28.07.2015 Зелен телефон В Несебър в стария град е 

намерено малко лястовиче. В 

момента се намира в буса на 

жалбоподателя, който пътува 

за Бургас. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР лястовичето е 

освободено в подходящ район. 

72 28.07.2015 Зелен телефон Ранен щъркел в кв. „Черно 

море”.  

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР щъркелът се 

изпраща за лечение в ЦДЖ – гр. Ст. Загора. По 

време на транспортирането щъркелът почина. 

73 29.07.2015 Зелен телефон На ул. „Георги Кондолов” №4 

в Черноморец бедстващо 

малко щъркелче изоставено от 

родителската двойка. 

РИОСВ - Бургас След проведен разговор със сигналоподавателя 

и кмета на гр. Черноморец се установи че 

щъркелчето не е бедстващо. 

74 29.07.2015 Зелен телефон Малко лястовиче паднало в 

балкона на 

сигналоподавателката в бл 420 

в М.Рудник 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР лястовичето е 

настанено в лястовиче гнездо с др. малки от 

същия вид. 

75 29.07.2015 Зелен телефон До цеха край с. Везенково, 

общ. Сунгурларе 

нерегламентирано сметище. 

РИОСВ - Бургас Тече проверка. 

76 29.07.2015 Зелен телефон Ранен корморан в Сл. Бряг РИОСВ - Бургас Птицата е освободена в подходящ район. 
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пред хотел „Ивана Палас” по 

пътя до колите. 

77 29.07.2015 Електронна 

поща 

На плажа в Поморие, пред 

хотелите „Сънсет ризорт“, 

„Пенелопе“, „Виа Понтика“ 

няколко пъти този месец 

избиват ОВ, водата става 

кафява и мирише. 

 Тече проверка 

78 29.07.2015 Зелен телефон На плажа на Приморско пред 

ММЦ вчера и днес от обяд се 

обръща течението и идва от 

Китен и започват да пристигат 

всякакви боклуци и фекалии. 

общ. Приморско С писмо с изх №6059/29.07.2015 сигналът е 

препратен по компетентност на общ. Приморско 

за извършване на незабавна проверка и 

процедиране по компетентност. 

79 30.07.2015 Зелен телефон Паднало щъркелче от гнездо в 

с. Тръстиково, общ. Камено. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР щъркелчето се 

връща в гнездото 

80 30.07.2015 Зелен телефон Умрял щъркел в с. Дебелт, 

общ. Средец, на улицата, 

която води към центъра. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвият 

щъркел се оставя на мястото, където е намерен. 

81 30.07.2015 Зелен телефон Прибрано ранено соколче в с. 

Миролюбово на ул. „Стефан 

Караджа” №17. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР се освобождава 

в подходящ район. 

82 30.07.2015 Зелен телефон В кв. „Василико”, общ. Царево 

водата е жълтеникава има 

мирис на фекалии. Наблизо 

има помпена станция и 

сигналоподавателя 

предполага, че оттам има 

изтичане. 

РИОСВ - Бургас Извършена проверка на място на 31.07.2015 г. 

съвместно с РЗИ – Бургас. 

В момента на проверката водата в морето на 

плаж „Василико” в гр Царево е бистра, с 

естествен цвят и без миризма на фекалии. За 

наличие на фекалии и неприятна миризма се 

съобщава за 29 и 30.07.2015г. 

Предвид постъпилите в РИОСВ – Бургас писма 

от общ Царево и „В и К” ЕАД – Бургас за 

авария в КПС – 1 в гр. Царево, която е 

отстранена на 29.07.2015 в 18.00 ч. има 
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вероятност замърсяването, за което се 

сигнализира да е във връзка с аварията. 

Ще се изясни с „В и К”  точно времето, през 

което в резултат на аварията са преливали води 

в морето, след което ще се предприемат 

действия. 

83 31.07.2015 Зелен телефон В района на БМАЛ – Бургас, 

до спешно отделение 

бедстваща малка лястовичка. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР лястовичето е 

настанено в лястовиче гнездо с др. малки от 

същия вид. 

84 31.07.2015 Зелен телефон Кв. „Василико” в Царево на 

плажа по продължение на 

нудистки плаж по посока 

Варвара има 3 убити делфина 

(2 бр. с харпун и 1 без глава) 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвите 

делфини се оставят на мястото, където са 

намерени. 

85 31.07.2015 Зелен телефон На плаж Корал в Лозенец 

намерен мъртъв делфин. 

РИОСВ - Бургас На осн. чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвия делфин 

се оставя на мястото, където е намерен. 
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