
 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС 
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№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 30.10.2015 Зелен телефон В с.Гюльовца, Община 
Несебър има цех за пелети, 
който запрашава, намира се на 
50м от къщите. 

РИОСВ-Бургас 
Община Несебър 
РЗИ- Бургас 

На 04.11.2015г. е извършена проверка на място 
съвместно с РЗИ-Бургас и отдел „Екология”, 
община Несебър. В момента на проверката 
инсталацията и дробилката не работят и няма 
запрашаване. Обектът се стопанисва от 
„Комфортстрой – 2009” ООД. Не се представят 
административни документи по реда на Глава 
VI от Закона за опазване на околната среда, за 
което е съставен и връчен акт. 

2 02.11.2015 Зелен телефон Бедстващ къдроглав пеликан, 
със счупено крило. Забелязан е 
под преливниците на езерото 
"Мандра", до тръбите на 
"Лукойл". Необходима е 
лодка, за да бъде хванат. 

РИОСВ-Бургас 
 

Птицата е от вида къдроглав пеликан, защитен 
вид, включен в приложение 2 и 3 от Закона за 
биологичното разнообразие. 
Пеликанът е с обърнато крило, вероятно 
счупено, но е жизнен и се храни с риба. При 
опит да бъде доближен, отплува. Не може да 
бъде уловен и съответно настанен за лечение, 
защото е в акваторията на езерото и не 
позволява да бъде доближен.  

3 05.11.2015 Зелен телефон Преди с.Попович, Община 
Бяла на 50 м от разклона за 
с.Приселци, Община Несебър 
до моста на река Двойница се 
изземват земни маси с багер и 
камион непосредствено до 
коритото на реката. 

БДЧР 
РИОСВ-Бургас 

Извършена е съвместна проверка с Басейнова 
дирекция – офис Бургас. 
Заснети са 4 координатни точки на място и 
извършена проверка, при което е установено, че 
констатираното изземване на земни маси попада 
в границите на частен имот, съсобственост на 
З.Димитров, присъствал на проверката. 
Излишната земна маса при заравняването на 
имота е избутана до р. Двойница и попада в 
границите на водния обект. На нарушителя е 



изпратено предупредително писмо и при 
повторни действия ще бъдат предприети 
административно наказателни мерки от страна 
на БДЧР. 

4 09.11.2015 Зелен телефон На брега на морето в Резово са 
намерени 10 бидона по 1 
кубик с реактив, чиито етикет 
е скъсан. Реактивът е изсипан 
в морето. На някой от 
бидоните се вежда фирмата 
производител CHEMIC, която 
произвежда реактиви за 
химическата промишленост. 
На етикета пише опасни 
вещества (chzardous substans). 
Етикета, на който трябва да 
пише тачно какво е 
веществото е скъсан. Бидоните 
са изрязани с флекс и са 
изсипани от брега. Камионът, 
с който са занесени, няма 
номер, но се вижда. Всеки 
бидон е около 980-1000л. 

РИОСВ-Бургас 
Община Царево 

Изпратено e писмо до община Царево за 
извършване на проверка и уведомяване на 
РИОСВ за предприетите действия. 
От община Царево на 18.11.2015 е получено 
писмо, с което уведомяват за извършена 
проверка на място от служители на общината. 
Констатирани са 10 бр. пластмасови резервоара, 
които са празни. На проверката е присъствала и 
сигналоподателката. 

5 10.11.2015 Зелен телефон Разлив на нефтопродукти в 
района на рибарниците между 
кв. "Д. Езерово" и кв. "Г. 
Езерово" гр. Бургас. 

РИОСВ-Бургас Проверката е извършена в присъствието на 
сигналоподателя и на негов представител. 
При проверката не е констатирано изтичане на 
нефтопродукти и замърсяване на повърхностни 
води и/или почви, както и заустване на 
замърсени с нефтопродукти води във водни 
обекти. Районът е мочурлив, гъсто обрасъл с 
висока растителност - тръстика, по чиито стъбла 
няма полепнали нефтопродукти. На места в 
района има събрана мътна застояла вода, без 



 

нефтен „филм" и/или опалесценция. При 
проверката не са установени замърсени с 
нефтопродукти почви. При проверката е отбрана 
еднократна водна проба, която има слаб мирис 
на нефтопродукти. Пробата ще бъде 
анализирана за съдържание на нефтопродукти. 
При проверката не е установен източник на 
замърсяване на компоненти на околната 
среда с нефтопродукти. 

6 17.11.2015 Зелен телефон На пристанище Бургас Запад, 
до сградата на "Фишспорт", до 
хамбарите със зърно камиони 
изиспват черна течност в 
морето, вероятно битумна 
смола. 

Община Бургас 
РИОСВ-Бургас  

Проверката е извършена от служители на 
Община Бургас. По техни данни при проверката 
не е потвърдена информацията в сигнала. 


