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ПРИЕТИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В РИОСВ -БУРГАС  

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ  2022 г.  

№ ДАТА 
ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
                СИГНАЛ 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

     ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 01.06.2022 зелен телефон 

Силна миризма на петролни 

продукти на ул. "Патриарх 

Евтимий" №13 в ж.к. 

Възраждане и бл.73 в ж.к. 

Лазур 

РИОСВ-Бургас 

 

Сигналите са подадени в 02:30ч. 

Автоматичната измервателна станция в 

кв. „Долно Езерово“ и ДОАС ситемата в 

ж.к. „Лазур“ не отчитат превишения на 

ПДК на контролираните замърсители, 

включително въглеводородите стирен, 

орто- и пара-ксилен, толуен. Екипи на 

единната противоаварийна служба 

(ЕПАС) са извършили обследване и 

замерване на въздушната среда по 

показатели бензен и сяроводород в 

местата на подадените сигнали и на 

контролни точки в и около нефтената 

рафинерия. Не са констатирани 

превишения. 

2. 01.06.2022 зелен телефон 

Ранен /труп/ на делфин на 

плаж "Бутамята",                  

с.Синеморец, община Царево 

 

РИОСВ-Бургас 

 

Проверката е извършена от община 

Царево. Трупът ще бъде обезвреден на 

основание издадено Разрешително от 

МОСВ по ЗВМД. 

3. 01.06.2022   зелен телефон 

Паднало от гнездо малко 

соколче, гр. Бургас, кв. "Горно 

Езерово", м. Единадесета 

шахта. 

 

РИОСВ-Бургас 

 

Птицата е от вида Черношипа ветрушка, 

керкенез (Falco tinnunculus) - защитен 

вид, вкл. в Приложение 3 на ЗБР.  

Млад екз., все още в пухово и ювенилно 

оперение, поради което се нуждае от 

доотглеждане. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 2 от ЗБР се настанява се в Спасителен 

център за диви животни, Стара Загора. 



4. 01.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин на плажа на к-

г "Юг", пред х-л "Морско 

конче", с. Лозенец, община 

Царево. 

 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

 

Проверката е извършена от община 

Царево. Трупът ще бъде обезвреден на 

основание издадено Разрешително от 

МОСВ по ЗВМД. 

5.   01.06.2022   зелен телефон 

Увреждане на пясъчни дюни 

на морски плаж "Атлиман", 

гр. Китен 

РИОСВ - Бургас 

 

Извършена проверка на място. Установи 

се, че за навлизане на територията на 

плажа има няколко подхода, по които се 

виждат следи от превозни средства. В 

момента на проверката няма тежка 

механизация, която да извършва 

подравняване на терена. Територията на 

морския плаж не попада в границите на 

защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии, както и 

в защитена зона по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Уведомени  

са с писмо Министерство на туризма и 

РУ Приморско. 

6. 02.06.2022 зелен телефон 

 

Ранена Костенурка на пътя 

преди к.к. Слънчев Бряг, 

общ.Несебър. 

РИОСВ-Бургас 

 

Костенурката е от вида Шипоопашата 

костенурка. Има счупен карапакс, 

виждат се вътрешните органи.  

Състоянието ѝ е тежко. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие костенурката се изпраща за 

лечение във Ветеринарен кабинет „Сити 

Вет“. 

7. 02.06.2022 зелен телефон 
Бедстващ защитен вид сова, 

до "Титан", гр. Бургас 
РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида чухал - защитен вид, 

вкл. в Приложение 3 на ЗБР. Има травма 

на крилото и не може да лети. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се 

изпраща се в СЦДЖ - Стара Загора, но 

по време на транспортирането до 

автогарата - умира. 

8. 03.06.2022 зелен телефон 

Бедстващ защитен вид - 

паднала от гнездо млада 

кукумявка, гр. Средец 
РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида Домашна кукумявка- 

защитен вид, вкл. в Приложение 3 на 

ЗБР. Млад екземпляр все още в пухово и 

ювенилно оперение, поради което се 

нуждае от доотглеждане. На основание 

чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява се в 



Спасителен център за диви животни, 

Стара Загора. 

9.  03.06.2022    едно гише 

Неприятни миризми от 

канализационната мрежа на 

гр. Ахелой и от 

канализационна помпена 

станция "Ахелой" 

РИОСВ-Бургас 

За реконструкцията и модернизацията на 

КПС има издадено съгласувателно 

становище от Директора на РИОСВ-

Бургас от месец януари 2020 г., съгласно 

което предвидените дейности не 

подлежат на регламентираните по реда 

на Глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда процедури, т. е. за 

строежа няма издадени и влезли в сила 

административни актове, които са 

необходимо условие за разрешаване на 

строителството по реда на  ЗООС и ЗБР. 

С въвеждането в експлоатация на  КПС 

"Ахелой" е преустановено заустването 

на непречистени отпадъчни води от 

канализационната мрежа на гр. Ахелой в 

р. Ахелой. Отпадъчните води се 

претласкват за пречистване към 

пречиствателна станция за отпадъчни 

води "Равда-Сл. Бряг - Несебър". 

10. 03.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин, кв. Сарафово, 

на 20 м. посока солниците от 

Рибарското пристанище. 

РИОСВ-Бургас 

Община Бургас 

 

Трупът е от вида Муткур. Разложен, с 

обелена кожа. Трупът е обезвреден. 

11. 03.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин на плажа на к-

г „Европа“ („Диана“), община 

Поморие 

РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

12. 03.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфина, изхвърлен 

пред вълнолома 

 

    РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

 

13. 03.06.2022 зелен телефон 
 

Кайт сърфисти в Поморийско 

езеро. 

„Обществен ред и 

сигурност“ към 

Община Поморие 

 

Сигналът е предаден на Община 

Поморие. Проверката е извършена от 

служители на звено "Обществен ред и 

сигурно" към Общината, при което не е 

установена самоличността на 

нарушителите, т. к. са навлезли навътре 

в езерото на голямо разстояние от 



бреговата зона. 

14. 04.06.2022 зелен телефон 

Труп на малък делфин, гр. 

Бургас, алеята при солниците, 

до вълнолома в посока 

Сарафово. 

Община Бургас 

 

Труп на делфин не е намерен. 

15. 04.06.2022 зелен телефон 
Кайт сърфисти в Поморийско 

езеро. 

РИОСВ-Бургас 

РПУ - Поморие 

 

С Писмо с изх. № С-253(1)/07.06.2022 г. 

Сигналът е предаден до РПУ - Поморие 

с искане за информация за лицата, които 

са установени. В РИОСВ - Бургас не е 

постъпила информация от извършената 

от РПУ - Поморие проверка. 

16. 04.06.2022 зелен телефон 
Малък орел, който не може да 

излети - Локомотивно депо, 

гр. Бургас. 

                                  

РИОСВ-Бургас 

 

 

Птицата е от вида Черношипа ветрушка, 

керкенез - защитен вид, вкл. в 

Приложение 3 на ЗБР.Няма външни 

травми на крилете и по тялото, но не 

може да лети , отпусната, не е жизнена. 

По време на транспортирането на 

птицата за преглед до Ветеринарна 

клиника "Сити вет" - Бургас, умира. 

17. 04.06.2022 ел. поща 
Труп на делфин, малък 

екземпляр, ММЦ, гр. 

Приморско. 
РИОСВ-Бургас 

Сигналът е предаден на дежурен 

Община Приморско за обезвреждане на 

трупа по Закона за ветеринарно 

медицинската дейност. 

18. 04.06.2022 зелен телефон 
Труп на малък делфин, гр 

Ахтопол, централен плаж. 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Сигналът е предаден на дежурен 

Община Царево за обезвреждане на 

трупа по Закона за ветеринарно 

медицинската дейност. 

19. 04.06.2022 зелен телефон 

Труп на малък делфин, гр 

Ахелой, к-г "Анастасия", на 50 

м. посока юг, до х-л "Уейя". 

                                

РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

20. 06.06.2022 едно гише 

 

Нередности, касаещи 

хигиената, функционирането 

и организацията на Рибарско 

пристанище "Сарафово", гр. 

Бургас. 

Оператор на 

пристанищното 

съоръжение 

 

С писмо на РИОСВ-Бургас 

сигналоподателят е уведомен, че 

изложените обстоятелства не са в 

правомощията и компетенциите на 

РИОСВ-Бургас и следва да бъдат 

отнесени към отговорните институции и 

оператора на пристанищното 



съоръжение. 

21. 06.06.2022 зелен телефон 

Наводнение в стопанския двор 

(бивша кравеферма в кв. 

Ветрен, гр. Бургас), поради 

обилни валежи и запушена 

отводнителна тръба. 

Община Бургас 

 

Препратен по компетентност на Община 

Бургас. 

22.  07.06.2022  зелен телефон 
Труп на делфин, с. Варвара, м. 

Дарданели 

                               

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

 

Трупът е на Афала, силно разложен. 

Дължина на тялото 2,50 м. Проверката е 

извършена от Община Царево. Трупът се 

оставя на място, тъй като се намира в 

скалист и трудно достъпен район на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

23. 07.06.2022 зелен телефон 

                                                      

В гр. Ахтопол, до заведение 

„Веранда“ е намерена малка 

кукумявка. 

 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е малка не може да лети, много 

слаба. При транспортирането и до 

Ветеринарния кабинет за оказване на 

медицинска помощ птицата почина. 

24. 
 

07.06.2022 

 

зелен телефон 

Навлязъл и паркирал джип на 

пясъчната ивица в южната 

част на морски плаж" Алепу". 

РИОСВ-Бургас 

РПУ - Созопол 

 

Сигналът е постъпил и на дежурният 

телефон на РПУ-Созопол, които са 

извършили  незабавна проверка на 

място, при която не е установен 

автомобил на пясъчната ивица. 

25. 08.06.2022 зелен телефон 

Два трупа на делфини:  на 

плаж „Водно конче“ до 

къмпинг и на плажа в средата 

пред „Къмпинг юг“. 

РИОСВ-Бургас 

Община Приморско 

Проверката е извършена от Община 

Приморско.  Обезвреден по ЗВМД. 

 

26. 09.06.2022 зелен телефон 

 

Труп на делфин на морски 

плаж "Бургас - централен, 

пред заведение "Нептун. 

 

РИОСВ-Бургас 

Трупът е на вида Муткур в напреднал 

стадий на разложение, обезцветен. Взети 

са биометрични данни. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 4 трупът се оставя на 

мястото, на което е намерен. 

27. 09.06.2022 зелен телефон 

Труп на малък делфин на 

плажа зад Морска гара, 

гр.Несебър. 

РИОСВ-Бургас 

Община Несебър 

Проверката е извършена от Община 

Несебър. Трупът от вида Муткур в 

напреднал стадий на разлагане - степен 

4-5. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 



28. 09.06.2022 зелен телефон 

Два мъртви делфина на 

Северен плаж на гр. 

Приморско, пред хотел 

„Александрия“ 

РИОСВ-Бургас 

Община Приморско 

Проверката е извършена от Община 

Приморско. Открит е един делфин от 

вида Муткур в стадий на разлагане 40%. 

Другият вероятно отнесен от морето. 

Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

29. 10.06.2022 зелен телефон 

Труп на малък делфин на 

морски плаж „Китен“, пред 

бар "Шестицата". 

РИОСВ-Бургас 

Община Приморско 

Проверката е извършена от Община 

Приморско. Труповете са обезвредени по 

ЗВМД. Делфините са от вида Муткур в 

напреднал стадий на разлагане - степен 

3-4 

30. 10.06.2022 зелен телефон 

Паднали 4 малки кукумявки 

от подпокривно пространство 

на къща. 

 

 

РИОСВ-Бургас 

 

 

Птиците са малки, паднали са на 

балкона на сигналоподавателката. 

Не могат да летят. Изпращат се в 

Спасителен център за диви животни, 

гр. Стара Загора на основание чл. 39, 

ал. 2, т. 2 от ЗБР. 

31. 10.06.2022 зелен телефон 

Малък делфин изхвърлен на 

алеята между Солници Бургас 

и кв. Сарафово. 

 

РИОСВ-Бургас 

 

Делфинът е от вида муткур. Дължина на 

тялото 110 м. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 4 трупът се оставя на мястото на което 

е намерен. 

32. 10.06.2022 зелен телефон 

Изхвърлено бебе делфинче 

под Бургаския мост, отстрани 

в ляво. 

 

РИОСВ-Бургас 

 

На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

трупът се оставя на мястото на което е 

намерен. 

33. 11.06.2022 зелен телефон 

На Северен плаж - Бургас на 

четвърти спасителен пост 

изхвърлен от морето делфин. 

 

РИОСВ-Бургас 

 

На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

трупът се оставя на мястото на което е 

намерен. 

34. 11.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин, изхвърлен на 

морски плаж "Бургас-север", 

под заведение "Воденицата". 

                                

РИОСВ-Бургас 

 

 

                                                                             

Не е намерен труп на делфин. 

35.   11.06.2022   зелен телефон 
Блъсната граблива птица със 

счупено крило. 
РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида домашна 

кукумявка. Ударена е от кола с тежко 

нараняване на крилото и на клюна. 

Настанява се във Ветеринарен 

кабинет „Сити вет“ за спешна 

медицинска помощ на основание чл. 



39, ал. 2, т. 2 то ЗБР. 

36. 12.06.2022 зелен телефон 

 

 

Нарушаване целостта на 

пясъчните дюни на 

територията на морски плаж 

„Атлиман“, землище на гр. 

Китен, общ. Приморско, 

вследствие на преминаване на 

превозно средство 

 

РПУ-Приморско 

Министерство на 

туризма 

 

Морски плаж „Атлиман“, землище на гр. 

Китен, общ. Приморско не попада в 

границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените 

теритрии и в защитени зони, обявени по 

реда на Закона за биологичното 

разнообразие.  Предвид изложеното в 

сигнала, РИОСВ - Бургас уведоми по 

компетентност органите на 

Министерство на външните работи. 

Сигналът е препратен по компетентност 

на Министерство на туризма. 

37. 12.06.2022 зелен телефон 

Два мъртви делфина на 

северен плаж - Бургас, в ляво 

от пост 1 (чадъри Нестле). 

РИОСВ-Бургас 

 

Извършена проверка. Единият труп на 

делфин е от вида Муткур в напреднал 

стадий на разложение, с дължина на 

тялото 130см. Вида е защитен и вкл. в 

Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. 

вторият труе е много силно разложен - 

останки от тялото - неразпознаваем. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от същия 

закон са оставени на мястото, на което са 

открити. 

38. 12.06.2022 зелен телефон 
Изхвърлени два мъртви 

делфина на плаж Велека. 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Сигналът е предаден на Дежурен 

Община Царево за обезвреждане по реда 

на ЗВМД. 

39. 12.06.2022 зелен телефон 

В Резерват "Ропотамо", 

движение на две канута по р. 

Ропотамо в посока от моста 

кум устието 

 

РИОСВ-Бургас 

Изърши се обход в Резерват „Ропотамо“ 

и оглед на река Ропотамо при кея, в 

района под „Лъвската глава“ и при 

устието. При извършената проверка не 

се установиха плавателни средства в 

границите на резервата, както и др. 

нарушения. 

40.  12.06.2022   зелен телефон 

Труп на делфин на к-г 

„Гардения“, между Китен и 

Лозенец. Силно разложен и 

много мирише. 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Извършена проверка от Община Царево, 

на основание разрешително  на МОСВ за 

преместване и обезвреждане по реда на 

ЗВМД. Не може да бъде преместен, 

поради невъзможността да мине техника 



на недосъпно място. 

41.  12.06.2022   зелен телефон 

 

Труп на изхвърлен делфин на 

к-г „Златна рибка“, срещу бар 

"Хавай", община Созопол 

РИОСВ - Бургас 

Извършена проверка. Трупът е на 

делфин от вида Муткур, разложен в 

степен 3, с дължина на тялото над 130 

см. Видът е защитен и вкл. в 

Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от същия 

закон е оставен на мястото, на което е 

открит. 

42. 12.06.2022 ел. поща 

Три трупа на изхвърлени 

делфини, плаж "Устие на р. 

Велека", с. Синеморец 
РИОСВ-Бургас 

Извършена проверка от Община Царево, 

на основание разрешително  на МОСВ за 

преместване и обезвреждане по реда на 

ЗВМД. 

43. 13.06.2022 зелен телефон 
Паднало от гнездо малко орле, 

гр. Айтос 
РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида Черношипа ветрушка, 

керкенез (Falco tinnunculus) - защитен 

вид, вкл. в Приложение 3 на ЗБР.  

Птицата е млада, все още в пухово и 

ювенилно оперение, поради което се 

нуждае от доотглеждане. На основание 

чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява се в 

Спасителен център за диви животни, 

Стара Загора. 

44. 13.06.2022 
електронен 

обмен 

Труп на делфин на плаж 

"Иракли" в началото на 

неохраняемата зона. 

РИОСВ-Бургас 

Община Несебър 

Извършена проверка от Община 

Несебър, на основание разрешително  на 

МОСВ за преместване и обезвреждане 

по реда на ЗВМД. 

45. 
 

13.06.2022 

 

зелен телефон 

 

Труп на изхвърлен делфин на 

'Шофорски Плаж" между 

в.с."Дюни" и в.с."Св.Тома", 

община Созопол. 

    РИОСВ-Бургас 

Извършена проверка. Трупът е на 

делфин от вида Муткур, разложен, почти 

мумифициран в степен 4-5, с  дължина 

на тялото над 50 см. Видът е защитен и 

вкл. в Приложение № 3 към чл. 37 от 

ЗБР. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 

същия закон е оставен на мястото, на 

което е открит. 

46.   13.06.2022   зелен телефон 

 

Паднал малък щъркел от 

гнездо на стълб над 

читалището, с. 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида бял щъркел (С. 

ciconia) - защитен вид, вкл. в 

Приложение 3 на ЗБР. Птицата е млада, 

все още в пухово оперение, поради което 



Константиново, община 

Камено . 

се нуждае от доотглеждане. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се 

настанява се в Спасителен център за 

диви животни, Стара Загора. 

47. 13.06.2022 зелен телефон 

 

Трупът е на делфин, 

изхвърлен на брега в залив, 

източно от плаж "Бамбу", гр. 

Созопол, общ. Созопол. 

РИОСВ-Бургас 

Трупа е на делфин от вида Муткур в 

напреднал стадий на разложение, с 

дължина на тялото 135 см. Видът е 

защитен и вкл. В Приложение № 3 към 

чл. 37 от ЗБР. На основание чл. 39, ал. 2, 

т. 4 от същия закон е оставен на мястото, 

на което е открит. 

48. 14.06.2022 зелен телефон 

 

 

Бедстващ защитен вид млад 

керкенез, с.Равда, 

обш.Несебър 

 

 

 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида Черношипа ветрушка, 

керкенез (Falco tinnunculus) - защитен 

вид, вкл. в Приложение 3 на ЗБР.  

Птицата е млада, все още в пухово и 

ювенилно оперение, поради което се 

нуждае от доотглеждане. На основание 

чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява се в 

Спасителен център за диви животни, 

Стара Загора. 

49. 14.06.2022 зелен телефон 

 

Бедстващ защитен вид млад 

керкенез в м. 11-та шахта, гр. 

Бургас 

    РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида Черношипа ветрушка, 

керкенез (Falco tinnunculus) - защитен 

вид, вкл. в Приложение 3 на ЗБР.  

Птицата е млада, все още в пухово и 

ювенилно оперение, поради което се 

нуждае от доотглеждане. На основание 

чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява се в 

Спасителен център за диви животни, 

Стара Загора. 

50. 14.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин пред 

бунгалата на КНСБ Подкрепа, 

след хотел „Гардения“, в 

посока хотел „Релакс“. 

РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

Трупът е в напреднал стадий на 

разлагане и не може да бъде определен. 

Дължината на тялото е 100 см. 

51. 14.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин на плаж 

„Корал“. 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Трупът е на муткур. Дължина на тялото 

115 см. Напреднал стадии на разлагане. 

Трупът се предава на Община Царево за 

обезвреждане по ЗВМД. 

52. 14.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин  на 

„Шофорски“ плаж, община 
РИОСВ-Бургас 

Трупа е на делфин от вида обикновен 

делфин в напреднал стадий на 



Созопол. разложение, мумифициран, с дължина на 

тялото 150 см. Видът е защитен и вкл. В 

Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от същия 

закон е оставен на мястото, на което е 

открит. 

53. 15.06.2022 зелен телефон 

Трупове на два изхвърлени 

делфини на плаж "Хармани" 

до бар "Бийч Ботъл", община 

Созопол. 

РИОСВ-Бургас 

Не са открити - само наличие на 

плъхове, вследствие на проливните 

дъждове и бурята предната вечер са 

нанесени щети на плажа. 

54. 15.06.2022 зелен телефон 

 

Паднал от гнездо малък 

синигер, к-с „Изгрев“, гр. 

Бургас. 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида домашно врабче, не е 

вкл. в Приложение 3 на ЗБР. Птицата е 

новоизлюпена, оперение има само по 

крилата, поради което се нуждае от 

доотглеждане и е настанена във 

Ветеринарен кабинет „Сити Вет“ - 

Бургас. 

55. 15.06.2022 зелен телефон 

Наличие на мъртви раци, риба 

и делфин в района на 

пристанището на морска гара 

откъм страна на плажа гр. 

Несебър /стар град/ и наличие 

на бели топчета със 

специфична миризма в 

морската вода. 

Морска 

администрация 

Бургас 

 

Препратен по компетентност  на  
Морска администрация Бургас. 

56. 15.06.2022 зелен телефон 

 

Паднал от гнездо на стълб 

малък щъркел, с. Лъка, ул. 

„Родопи“ 1, община Поморие 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида бял щъркел (С. 

ciconia) - защитен вид, вкл. в 

Приложение 3 на ЗБР. Птицата е млада, 

все още в пухово оперение, поради което 

се нуждае от доотглеждане. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се 

настанява се в Спасителен център за 

диви животни, Стара Загора. 

57. 15.06.2022   зелен телефон 

 

Лястовица със счупено крило, 

кв. Сарафово, м. „Лахана“ 

посока Поморие. 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида селска лястовица - 

защитен вид, вкл. в Приложение 3 на 

ЗБР. Има счупено крило, не е много 

жизнена крилата, поради което се 

нуждае от специализирана медицинска 

помощ. По време на транспортирането и 

до Ветеринарна клиника в Бургас, 



лястовицата умира. 

58. 15.06.2022 ел. поща 

Замърсена вода на плаж 

„Аркутино“, която изтича от 

канал, вливащ се в морето. 

РИОСВ-Бургас 

РЛ-Бургас 

БДЧР-Варна 

Извършена е съвместна проверка с 

представители на БДЧР – Варна и РЛ – 

Бургас, Сигналоподавателят не 

присъства на проверката и съставянето 

на протокола, но споделя, че 

замърсяването е намаляло значително.  

Извършен е обход и оглед на 

естествения воден канал между блато 

„Аркутино“ и Черно море с начална 

точка вливането му в Черно море. 

Водата в канала е с бистра на цвят и без 

мирис,. В отделни участъци по канала 

водата е с леко червеникъв оттенък от 

високата вода, придошла от блатото, в 

следствие на обилните валежи от 

предходните дни. Не се установи 

замърсяване от битово-фекален 

характер. Водите в Черно море са 

естествен цвят и мирис, без 

опалесценция на повърхността. 

  Взета е проба от Черно море в мястото 

на вливане на канала и водна проба от 

естествения воден канал. 

59. 15.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин в акваторията 

на Черно море, на около 20м 

от брега на морски плаж 

"Харманите", гр. Созопол, 

общ. Созопол, обл. Бургас. 

 

 

РИОСВ-Бургас 

Трупът е на делфин от вида „Афала“, 

силно разложен, с  дължина на тялото 

над 150 см. Видът е защитен и вкл. в 

Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от същия 

закон е оставен на мястото, на което е 

открит. 

60. 16.06.2022 зелен телефон 

 

Намерена малка костенурка в 

Морска градина, гр. Бургас, к-

с Лазур, бл. 12 

РИОСВ-Бургас 

Костенурката е от вида шипоопашата 

костенурка. Четиригодишна, жизнена в 

мнго добро общо състояние. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

костенурката се освобождава в 

подходящ район. 



61. 16.06.2022    зелен телефон 

Труп на делфин - централен 

плаж, в района на лодките 

(нов град, кв. Св. Георги), гр. 

Поморие 

РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

62. 16.06.2022    зелен телефон Труп на делфин, кв. Сарафово РИОСВ-Бургас 

При проверката се констатира, че трупът 

е от вида Муткур. Дължина на тялото 

118 см. Напреднал стадии на разлагане с 

обелена кожа. На онсование чл. 39, ал. 2, 

т. 4 трупът се оставя на мястото на което 

е намерен. 

63. 17.06.2022 зелен телефон 

Увреждане на пясъчни дюни 

на южния плаж на Китен и 

поставяне на преместваем 

обект. 

 

   Министерство на  

туризма 

 

Проверената територия не попада в 

защитена територия и защитена зона. В 

имот с идентификатор 37023.21.27 по 

КККР на гр. Китен, общ. Приморско, в 

границите на морски плаж „Къмпинг-

Китен“ е поставена метална основа 

върху бетонови стъпки за изграждане на 

бъдещ преместваем обект по неодобрена 

схема от министъра на туризма. 

Заснети са координати на обекта. За него 

няма издадено разрешение за поставяне 

от главния архитект на Община 

Приморско. Северно от обекта, в имот с 

идентификатор 37023.501.403 по КККР 

на гр. Китен, има множество следи от 

преминаване на превозни средства.  

Уведомени са  Министерство на туризма 

, за предприемане на действия съгласно 

правомощията по ЗУЧК. 

64. 17.06.2022 зелен телефон 

 

Бедстващ защитен вид - 

черногуш гмуркач, плаж 

„Перла“, гр. Приморско 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида черногуш гмуркач, 

вкл. в Приложение 3 на ЗБР. Няма 

травми по крилата и тялото, но видимо е 

изтощена, поради което се транспортира 

до Ветеринарен кабинет Сити Вет - 

Бургас. След извършен преглед и 

подсилване, гмуркачът е освободен в 

подходящ район, на основание чл. 39, ал. 

2, т. 1 от ЗБР 

65. 17.06.2022 ел. поща 
Замърсен централен плаж в 

гр. Бургас 
РИОСВ-Бургас 

Извършена е проверка с община Бургас. 

Сигналът е неоснователен. 



66. 17.06.2022 зелен телефон 
Умрял делфин на малък плаж 

в гр. Поморие, зад „Лидл“. 

РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

67. 18.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин, Северен 

плаж, гр. Бургас, втория 

бункер 

РИОСВ-Бургас 

Община Бургас 

Сигналът е предаден на Дежурен 

Община Бургас за обезвреждане. 

68. 19.06.2022 
 

зелен телефон 

 

Труп на делфин на скалите, 

северно от плаж „Корал“, до 

къмпинг „Юг“ 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Трупът е на муткур. Дължина на тялото 

1,20 см. Има обелена кожа в областта на 

муцуната, гръбните и градните перки. 

Трупът се предава на Община Царево за 

обезвреждане по ЗВМД. 

69. 19.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин на 

шофьорския плаж по средата 

на плажната ивица в посока 

„Алепу“. 

РИОСВ-Бургас 

Трупът се оставя на мястото на което е 

намерен на основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от 

ЗБР. 

70. 19.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин, морска свиня 

на плаж „Аркутино“ 
РИОСВ-Бургас 

Община Приморско 

Трупът е на морска свиня. Дължина на 

тялото 60 см. На места по тялото кожата 

е обелена. Трупът се предава на Община 

Приморско за обезвреждане по ЗВМД. 

71. 19.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин наплажът 

пред жилищен блок "Вип 

Хоумс" до „Мечата дупка“, с. 

Лозенец. 

РИОСВ-Бургас 
Община Царево 

Проверката е извършена от Община 

Царево. Трупът се оставя на мястото на 

което е намерен поради това, че се 

намира в скалист, недостъпен район. 

72. 19.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин - к-г 

"Градина", 2-ри пост, под 

заведение "Масаро", община 

Созопол 

РИОСВ-Бургас 

 

Не е открит труп на делфин. 

73. 20.06.2022 

 

публикация във 

фейсбук 

Застрояване на зоната между 

плаж „Арапя“ и „Попски“ 

плаж Царево. 
    РИОСВ-Бургас 

Извършена е проверка на терен. За 

установените строителни дейности с 

писмо на РИОСВ-Бургас е изискана 

информация от Община Царево за 

предоставяне на цялата налична 

документация за одобряване на ПУП 

и/или издаване на разрешения за 

строеж, след което ще бъдат 

предприети действия по 

компетентност. 



74. 20.06.2022 зелен телефон 

Нерегламентирано сметище в 

к.к. „Слънчев бряг“ и силна 

миризма; гларуси разхвърлят 

боклука. 

РИОСВ-Бургас 

Община Несебър 

Проведен е телефонен разговор с 

отдел „Екология“ на община 

Несебър. 

75. 20.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин, южен плаж 

Несебър 
РИОСВ-Бургас 

Трупът е на муткур, стар, обезцветен. От 

дихателния отвор излиза кръв поради 

напредналия стадии на разлагане. 

Трупът е съхранен от служители на РУ 

Несебър за извършване на проверка. 

76. 20.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин плаж 

„Аркутино“, Р „Ропотамо“ 
РИОСВ-Бургас 

Трупът е на муткур. Дължина на тялото 

60 см. Част от тялото е обелена в 

резултат на напредналия процес на 

разлагане. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от ЗБР трупът се оставя на място 

77. 20.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин на к-г „Якото 

място“, между Китен и 

Лозенец, на скалите в малкия 

залив. 

РИОСВ-Бургас 
Община Царево 

Проверката е извършена от Община 

Царево. Трупът се оставя на мястото на 

което е намерен поради това, че се 

намира в скалист, недостъпен район. 

78. 21.06.2022 

 

електронен 

обмен 

 

 

Нерагламентирано 

замърсяване с отпадъци край 

шосето гр. Средец към с. 

Белила и гр.Карнобат. 

РИОСВ-Бургас 
Община Средец 

Извършени са съвместни проверки с 

представители на община Средец и 

община Карнобат, по данни  изнесени в 

сигнала. 

В проверените имоти  в общ.Средец са 

замърсени с  отпадъци от вида 

строителни, битови и едрогабаритни. 

Имотите не са оградени и има свободен 

достъп до тях. От Община Средец са  

изградени изкопи с цел ограничаването 

на достъпа на жителите до имотите 

предмет на сигнала. 

В  община Карнобат е  констатирано 

наличие на замърсяване с отпадъци от 

строителен характер, стъклени отпадъци 

и найлонови опаковки и текстилни 

отпадъци. Дадено е предписание, след 

датата на което ще 

се извърши последващ контрол. 

 



79. 21.06.2022 зелен телефон 

Силна миризма от 

нефтозавода на ул. "Мария 

Луиза" № 57 
РИОСВ-Бургас 

Сигналът е подаден в 00:55ч. 

Автоматичната измервателна станция в 

кв. „Долно Езерово“ и ДОАС системата 

в ж.к. „Лазур“ не отчитат превишения на 

ПДК на контролираните замърсители, 

включително въглеводородите стирен, 

орто- и пара-ксилен, толуен. При 

подаване на сигнала екипи на единната 

противоаварийна служба е извършил 

обследване и замерване на въздушната 

среда по показатели бензен и 

сяроводород на мястото на сигнала и на 

контролни точки в нефтената рафинерия. 

Не са констатирани превишения. 

 

80. 21.06.2022 зелен телефон 

 

Труп на делфин на морски 

плаж "Бургас-север", под 

Сърф училище до заведение 

"Кариби" - Бургас 

РИОСВ-Бургас 

Община Бургас 

Трупът е на муткур. Дължина на тялото 

130 - 140 см. , което е подуто, кожата е 

обелена в резултат на напредналия 

процес на разлагане. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР трупът би могъл да 

се остави на място, но предвид 

неприятната миризма и риск от зарази на 

посещаван плаж е потърсено съдействие 

на общината за преместване и 

обезвреждане 

 

81. 
 

21.06.2022 

 

ел. поща 

 

 

Замърсяване на крайбрежието 

на кв. Сарафово с битови 

отпадъци и водорасли. 

 

   РИОСВ-Бургас 

Извършена е проверка с представители 

на община Бургас, в присъствието на 

жалбоподателя и концесионера  на 

плажа. Констатира се, че сигнала е 

неоснователен. 

82. 22.06.2022   ел. платформа 

Силен шум вечерно време в 

жилищна сграда в гр. 

Приморско, Шумът е 

ежедневен, породен от 

силна музика от заведение 

на открито - механа 

„Весело село“. 

        РЗИ Бургас 

Препратен по компетентност на РЗИ 

Бургас, на основание чл.17 от Закона 

за шума в околната среда. 



83. 23.06.2022   зелен телефон 

 

Труп на делфин, на 20 метра 

навътре във водата. гр. 

Созопол, ул „Колокита“ № 7 

РИОСВ-Бургас 

Трупът се намира във водата и не могат 

да бъдат снети морфологични данни. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

трупът се оставя на мястото, на което е 

намерен. 

84. 23.06.2022 зелен телефон 

Труп на делфин на Нефтобаза 

„Росенец“, малък плаж, 

община Бургас 
РИОСВ-Бургас 

Трупът е на муткур. Дължина на тялото 

100 см.Кожата на тялото е обелена в 

резултат на напредналия процес на 

разлагане. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от ЗБР трупът се оставя на място 

85. 23.06.2022 зелен телефон Ранен щъркел РИОСВ-Бургас 

Щъркелът се изпраща за лечение във 

Ветеринарен кабинет „Сити Вет“ на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР. 

 

86. 
 

23.06.2022 

 

зелен телефон 

 

Бедстващ защитен вид - черен 

бързолет, к-с „Лазур“ гр. 

Бургас 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида черен бързолет, вкл. в 

Приложение 3 на ЗБР. Бързолета е малък 

все още в пухово оперение, поради което 

се нуждае от доотглеждане и е настанена 

във Ветеринарен кабинет „Сити Вет“ - 

Бургас. 

87. 24.06.2022  зелен телефон 
Щъркелче виси на ел. 

стълб. 
РИОСВ-Бургас 

С помощта на служители от ЕВН АД 

щъркелчето е върнато обратно в 

гнездото 

88. 27.06.2022 зелен телефон 

Навлязъл автомобил в 

дюната на плажа в района 

на „Фрегатата“, гр. Бургас 

РИОСВ-Бургас 

Предаден на РУ на Полицията по 

компетентност. 

89. 27.06.2022 зелен телефон 

 

Бедстващ защитен вид - малък 

бързолет, к-с „Зорница“, гр. 

Бургас 

РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида черен бързолет, вкл. в 

Приложение 3 на ЗБР. Бързолета е малък 

все още има пухово оперение, поради 

което се нуждае от доотглеждане и е 

настанена във Ветеринарен кабинет 

Сити Вет - Бургас. 

90. 27.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин на централен 

плаж, до Пост 1, гр. Ахтопол 
РИОСВ-Бургас 

Проверката е извършена от Община 

Царево по Разрешително за 

обезвреждане по ЗВМД. 

91. 27.06.2022 зелен телефон 

Малък делфин дезориентиран 

във плитчините, плаж 

„Понтона“, гр. Царево 
РИОСВ-Бургас 

С помощта на граждани с джет делфинът 

е изведен в открито море. 



92. 28.06.2022 зелен телефон 
Мъртъв делфин, Северен 

плаж, гр. Приморско 

РИОСВ-Бургас 

Община Приморско 

Трупът е на екземпляр от вида муткур. 

Дължина на тялото 108 см. Трупът се 

предава на община Приморско за 

обезвреждане по ЗВМД. 

93. 28.06.2022 зелен телефон 

 

Паднал от гнездо на стълб 

малък щъркел, с. Тръстиково, 

община Камено 

    РИОСВ-Бургас 

Птицата е от вида бял щъркел (С.  

ciconia) - защитен вид, вкл. в 

Приложение 3 на ЗБР. Птицата е млада, 

все още в пухово оперение, изтощена, не 

може да стои на крака, поради което се 

нуждае от доотглеждане. На основание 

чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява се в 

Спасителен център за диви животни, 

Стара Загора. 

 

94. 28.06.2022 зелен телефон 

 

Труп на делфин на малкия 

плаж, Крайбрежна 29, гр. 

Царево 

 

 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Проверката е извършена от Община 

Царево. Трупът е много голям, силно 

разложен. Оставя се на мястото на което 

е намерен поради това, че се намира в 

скалист, недостъпен район. 

 

95. 
 

 

28.06.2022 

 

зелен телефон 

 

Паднал малък бързолет,  гр. 

Созопол. 
     РИОСВ-Бургас 

Малък с пухово оперение. Видът е 

защитен и включен в приложение №3 

към чл. 37 от ЗБР. На основание ч. 39, ал. 

2, т. 2 от ЗБР е изпратен за отглеждане  в 

Спасителен център за диви животни, гр. 

Стара Загора. 

96. 29.06.2022 зелен телефон 
Мъртъв делфин, гр. Китен, 

плаж „Атлиман“, срещу бар 

„Корона“ 

РИОСВ-Бургас 

Община Приморско 

Проверката е извършена от Община 

Приморско. Труп на делфин не е открит. 

97. 29.06.2022 зелен телефон 
Мъртъв делфин, гр. Ахтопол, 

Централен плаж, по средата 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Проверката е извършена от Община 

Царево. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

98. 29.06.2022 зелен телефон 
Мъртъв делфин на плаж 

„Нестинарка“, общ.Царево. 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Проверката е извършена от община 

Царево. Трупът се оставя на място на 

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

99. 29.06.2022 зелен телефон Труп на делфин в река Велека. РИОСВ-Бургас 
 

100. 29.06.2022 зелен телефон 
Бедстваща малка сова в 

заведение "Кики Бийч", к.к. 

„Сънчев бряг“, гр. Несебър 
     РИОСВ-Бургас 

Видът е Черношипа ветрушка (Керкене), 

млад екземпляр, вероятно паднал от 

гнездо. Видът е защитен и включен в 



 

приложение №3 към чл. 37 от ЗБР. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е 

изпратен за отглеждане  в Спасителен 

център за диви животни, гр. Стара 

Загора. 

101. 29.06.2022 ел. поща 
Незаконосъобразно изградена 

свинеферма на територията на 

община Несебър, с. Оризаре 
ОДБХ- Бургас 

Препратен по компетентност  Областна 

дирекция по безопасност на храните 

– Бургас. 

102. 29.06.2022 зелен телефон 
Силна миризма от 

свинекомплекс в гр. Ахелой. 

 

 

РИОСВ-Бургас 

 

От МАС на Регионална лаборатория 

Стара Загора към ИАОС - София се 

извършват измервания на КАВ в гр. 

Ахелой , включително и в периода на 

подаване на сигнала. Резултатите 

показват спазване на пределно –

допустимите концентрации по 

покзатели- серен диоксид, азотни 

оксиди, сероводород, амоняк, озон. 

103. 30.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин на плаж 

„Арапя“, миденият плаж до 

скалите, гр. Царево. 

РИОСВ-Бургас 

Община Царево 

Проверката е извършена от Община 

Царево. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

104. 30.06.2022 зелен телефон 

 

Изтичане на води с черно 

оцветяване от устие на река 

Равадиновска и заустването 

им в крайбрежните морски 

води на морски плаж 

„Къмпинг Златна рибка“, 

общ.Созопол. 

   РИОСВ-Бургас 

Извършена е проверка. Не е 

констатирано изтичане на отпадъчни 

води в река Равадиновска или в Черно 

море, надземно изведени тръби към 

реката или към морето. При проверката 

водите в реката са мътни, но с естествен 

цвят и мирис, без следи от замърсяване. 

С естествен цвят и мирис, без следи от 

замърсяване са и крайбрежните морски 

води в района на устието на реката. 

105. 30.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин на Северен 

плаж срещу х-л „Пловдив“, гр. 

Приморско 

РИОСВ-Бургас 

Община Приморско 

Проверката е извършена от Община 

Приморско. Трупът е обезвреден по 

ЗВМД. 

106. 30.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин на Нудистки 

плаж, гр. Поморие 

РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 

107. 30.06.2022 зелен телефон 
Труп на делфин, „Марина 

кейп“ 

РИОСВ-Бургас 

Община Поморие 

Проверката е извършена от Община 

Поморие. Трупът е обезвреден по ЗВМД. 


