
 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС 
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2016 Г. 

 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 4.1.2016 Зелен телефон Щъркел в гнездо на 2 км. 
след Черноморец посока 
Созопол. 

РИОСВ- Бургас Белият щъркел е защитен вид включен в 
приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. Щъркелът 
е възрастен екземпляр, видимо в добро 
състояние. Топлото време през зимния 
период, позволява на птиците да си 
намират храна тук. Често останалите да 
зимуват птици у нас, които идват от 
север по пътя на миграцията са се 
отказали по някаква причина от 
крайната си цел. 

2. 4.1.2016 Зелен телефон В Морската градина е 
намерена птица със 
счупено крило и крак. 

РИОСВ- Бургас Птицата е от вида(Fulica atra) белочела  
водна кокошка. Не е включена в 
приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. Лиската е с 
увиснало крило и липсващи махови 
пера на крилото. Оставена е за 
възстановяване на подходящо място в 
ПР "Атанасовско езеро". 

3. 5.1.2016 Зелен телефон В к-с "Славейков" е 
намерен бедстващ кълвач. 

РИОСВ- Бургас Намерената птица е от вида обикновен 
скорец  (Sturnus vulgaris), който не е 
включен в приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. Птицата е 



жизнена без наранявания или счупвания 
и е освободена в подходящ район. 

4. 5.1.2016 Зелен телефон Бедстващ лебед на плаж 
Хармани в Созопол. 

РИОСВ- Бургас Птицата е от вида ням лебед (Cygnus 
olor)- защитен вид включен в 
приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. Няма 
външни наранявания и в момента на 
извършване на проверката се намира в 
морето. Вълните го изтласкват към 
брега и при опит да бъде доближен- 
излита и не може да бъде уловен. 

5. 6.1.2016 Зелен телефон Птица намерена в парка в 
к-с "Изгрев" 

РИОСВ- Бургас Птицата е от вида черноврат гмурец 
(Podiceps nigricollis)- защитен вид, 
включен в приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие и Червената 
книга на България, категория критично 
застрашени. Гмурецът е в много добро 
състояние, без наранявания и на 
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБРе 
пуснат на свобода в подходящ район 
Бургаско езеро. 

6. 6.1.2016 Зелен телефон Бедстващ лебед в Царево РИОСВ- Бургас Лебедът вече е мъртъв. Забелязва се 
рана на десния крак и кръв на дясното 
крило. Лебедът е защитен вид, включен 
в Приложение 3 на ЗБР. На основание 
чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвия 
екземпляр се оставя на мястото, на 
което е намерен. 



7. 7.1.2016 Зелен телефон Лебед пред хотел 
"Вселена" на ЦП Созопол 

РИОСВ- Бургас Птицата е от вида ням лебед (Cygnus 
olor)- защитен вид, включен в 
приложение 3 на закона за 
биологичното разнообразие. 
Лебедът няма външни наранявания или 
счупвания. Екземпляра е млад, в добро 
състояние и на основание чл. 39, ал.2, т. 
1 от ЗБР е пуснат на свобода в 
подходящ район. 

8. 14.1.2016 Зелен телефон Обгазяване от 
"Кроношпан 
България"ЕООД до бл. 23 
и бл.30 в к-с"Изгрев" 

РИОСВ- Бургас На 14.01.2016 г. е извършена проверка 
на място в обект "Кроношпан България" 
ЕООД, гр. Бургас. В момента на 
проверката работят цехове OSB и ПДЧ, 
като последния е с натоварване на 
мощностите 70%. Производствените 
инсталации са в нормален технологичен 
режим. Пречиствателните съоръжения и 
за двата цеха- циклони, мокър скрубер и 
електрофилтър работят с нормални 
параметри. Извършен е обход на 
площадките между цеховете и тези за 
съхранение на дървесни стърготини, 
при което не е установено наличие на 
миризми и запрашаване. 

9. 19.1.2016 Зелен телефон Керкенез със счупено 
крило 

РИОСВ- Бургас Птицата е от вида малък ястреб 
(Accipiter nisus)- защитен вид, включен 
в приложение 3 на Закона за 
биологичото разнообразие и в 



Червената книга на България. 
Ястребчето е със счупено дясно крило и 
на основание чл. 39, ал.2, т.2 от ЗБР се 
изпраща за лечение и отглеждане с 
Спасителен център за диви животни- 
гр.Стара Загора. 

10. 20.1.2016 Зелен телефон В двора на къща в 
гр.Айтос- бедстваща 
птица. 

РИОСВ- Бургас Птицата е мъртва. Не се наблюдават 
външни наранявания. 

11. 20.1.2016 Зелен телефон На разклона за 
кв."Д.Езерово" посока 
„Лукойл Нефтохим 
Бургас“ АД  има чапла. 
Предполага се, че e 
бедстваща. 

РИОСВ- Бургас Птицата е от вида голяма бяла чапла 
(Ardea alba) e защитен вид, включен в 
приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. Птицата не 
е бедстваща, жизнена е. Видът голяма 
бяла чапла зимува в България. На 
основание чл. 39, ал.2, т. 4 от ЗБР 
птицата се остава на мястото, където е. 

12. 20.1.2016 Зелен телефон На изхода на гр. Бургас до 
резерват "Пода"- лебед на 
пътното платно 

РИОСВ- Бургас На пътното платно и около него в 
местността "Пода" не е открита 
бедстваща птица. 

13. 20.1.2016 Зелен телефон В гр. Ахелой e намерена 
бяла чапла със счупен 
крак. 

РИОСВ- Бургас Видът голяма бяла чапла  (Ardea alba) е 
защитен вид, включен в приложение 3 
на Закона за биологичното 
разнообразие. Чаплата е със счупен ляв 
крак и се нуждае от специализирана 
медицинска помощ. На основание чл. 
39, ал.2, т. 2 от ЗБР птицата е изпратена 
за лечение в ЦДЖ (Център за диви 



животни), гр.Ст.Загора. 
14. 21.1.2016 Зелен телефон Ранено соколче по пътя за 

гр.Созопол 
РИОСВ- Бургас При извършената проверка на 

21.01.2016 г.- птицата не е открита. 
15. 21.1.2016 Зелен телефон Лебед паднал в 

биобасейна на 
пречиствателната станция. 

РИОСВ- Бургас При извършената проверка се 
установява, че птицата е от вида ням 
лебед- млад екземпяр. 
Птицата е бедстваща в биобасейн на 
ПСОВ-Созопол. Басейнът е с ниско 
ниво на водата, поради което лебедът не 
може да излети. 
С помощта на служители от ПСОВ-
Созопол птицата е извадена от басейна с 
кеп. При огледа е констатирано, че 
птицата няма фрактури, наранявания и 
охлузвания, жизнена е. 
На основание чл. 39, ал. 2, т.1 от Закона 
за биологичното разнообразие лебедът 
се освобождава в Мандренско езеро. 

16. 22.1.2016 сигнал 
постъпил по 
информация 
от ТВ Скат 

Насипване на земни маси 
върху пясъка в района на 
Солниците след бариерата 
във връзка с изграждане 
на велоалея. 

РИОСВ- Бургас Направена е трасировка на терена, на 
който ще се изгражда велоалеята. В 
отделни участъци са започнали 
строителните дейности. В района след 
бариерата около административните 
сгради има земни маси, примесени със 
скални късове, които по информация на 
изпълнителите са натрупани като 
защитна дига през 2011г. При 
изграждането на велоалеята част от 



дигата се заравнява и излишните земни 
маси се изнасят на депо на терена на 
Солниците.  
За изграждането на велоалеята има 
издадено разрешение за строеж и 
становище от РИОСВ-Бургас. 
Теренът не попада в защитени 
територии и защитени зони. 

17. 26.1.2016 Зелен телефон Намерен бедстващ 
пеликан в язовир Мандра 
на 23.01.2016 

РИОСВ- Бургас При проверката е констатирано, че 
птицата е от вида розов пеликан 
(Pelecanus onocrotalus). Намерена е 
оплетена в мрежа на 200 м под 
преливниците на язовир "Мандра". 
Птицата е извадена и транспортирана в 
ПЗЦ "Пода". След 2 часа птицата е 
починала най-вероятно от травмите 
получени при оплитането в рибарската 
мрежа. На основание чл.39, ал.2, т.4 от 
ЗБР птицата се поставя в района на ПЗЦ 
"Пода". Видът розов пеликан е защитен 
и включен в Приложение 3 на ЗБР. 

18. 28.1.2016 Зелен телефон Целият к-с „Славейков“ е 
обгазен със силна 
задушлива миризма. Това 
се случва всяка сутрин, 
продължава и сега. 

РИОСВ- Бургас На 01.02.2016г. е извършена проверка 
рано сутринта (06.30ч.) от експерти от 
РИОСВ-Бургас и Община Бургас. 
Първоначално е проверена крайната 
част на к-с „Славейков“ към 
„Кроношпан България“ и след това и 
самото производство. На проверката е 



 
 

поканен и сигналоподателя, който 
отказва да присъства. При извършената 
проверка в к-с „Славейков“, около 
границите на „Кроношпан България“ и в 
самото предприятие не се усеща 
миризма. В момента на проверката цех 
ПДЧ работи със 70% натоварване, а от 
цех ОSB, работят само сушилните. 
Пречиствателните съоръжения и на 
двата цеха са с нормални технологични 
параметри. 


