
  ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС 
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 Г. 

 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 08.09.2015 Зелен телефон Щъркел със счупено крило в с. 
Русокастро. (Близо до селото, 
на 100 м вляво на изхода на с. 
Русокастро за с. Желязково. 

РИОСВ - Бургас Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) – 
защитен вид, включен в приложение 3 на Закона 
за биологичното разнообразие. При опит да 
бъде приближен, за да се види какво е 
състоянието му, щъркелът излетя успешно. 

2 08.09.2015 Зелен телефон Обгазяване от Лукойл всяка 
вечер след 22 часа. Не се диша 
– силна миризма. Това е така 
откакто е пуснато новото 
производство, от близо 2 
месеца. 

РИОСВ - Бургас На 08.09.2015 г. е извършен анализ на данни от 
Автоматичната измервателна станция, кв. 
Долно Езерово, за основните показатели за 
качеството на атмосферния въздух. За 
посочения период не са констатирани 
превишения на средночасовите и средно 
денонощните норми на основните показатели. 

3 01.09.2015 Зелен телефон В Св. Влас, общ. Несебър, до 
хотел „Ивет” преди казиното 
по пътя за Елените вдясно в 
канавката орел, вероятно със 
счупен крак. 

РИОСВ - Бургас При проверката се констатира, че птицата е от 
вида мишелов (Buteo buteo). Нуждае се от  
специализирана помощ и лечение. На осн. чл. 
39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие мишеловът се изпраща в 
Спасителен център за диви животни гр. Ст. 
Загора. 

4 01.09.2015 Зелен телефон Приморско, лястовичка със 
счупено крило, обгрижена. 

РИОСВ - Бургас В проведен разговор със сигналоподавателя на 
01.09.2015 г. същияt е поел ангажимент да 
донесе птицата в РИОСВ – Бургас. В разговор 
на 02.09.2015 г. със сигналоподавателя е 
установено, че птицата е умряла. 

5 01.09.2015 Зелен телефон На безплатните кални бани до 
старата кула между Поморие и 
Ахелой изхвърлена птица. 

РИОСВ - Бургас Извършена е проверка от община Поморие 
(сигналът е подаден и до тях). След проведен 
разговор с еколога на общината се установи, че 



птицата е гларус (жълтокрака чайка), който не е 
включен в приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. 

6 01.09.2015 Зелен телефон В Созопол на плаж Хармани в 
началото на скалите 
концесионера избутва 
отпадъците извън 
поддържания от него плаж. 

РИОСВ - Бургас 
 

Дадено е предписание с писмо изх. 
№7022/01.09.2015 г за почистване. При 
последваш контрол – проверка на място не е 
констатирано наличие на замърсяване. 

7 02.09.2015 Електронна 
поща 

Изтичане на отпадни води от 
канализационна шахта на село 
Синеморец, община Царево. 

общ. Царево; 
„В и К” - Бургас. 

Препратен по компетентност на общ. Царево и 
„В и К” Бургас. 

8 02.09.2015 Зелен телефон Бракониери в Поморийско 
езеро, хора ловят риба на Вал 
№1 с въдици и мрежа. 

общ. Поморие  Предаден по компетентност на общ. Поморие. 

9 02.09.2015 Зелен телефон В село Маринка, ул. „Черна 
Гора” №6 сервиз за 
автобоядисване вдига шум от 
бояджийната камера от 
сутринта. 

РЗИ – Бургас  Сигналът е изпратен до Директора на 
Регионална Здравна Инспекция – Бургас за 
предприемане на необходимите действия по 
компетентност. 

10 03.09.2015 Зелен телефон Около кея на Морска Гара 
Бургас петно мазут около 200 
м. 

РИОСВ - Бургас 
 

Извършена проверка, съвместно с Басейнова 
дирекция и Морска администрация Не са 
установени замърсяване с мазут. Не се 
констатирани брегови източници на 
замърсяване. 
Дежурните служители на Морска 
администрация – Бургас са извършили проверка 
на място от брега и с катер и не е потвърдено 
замърсяване с мазут. Констатирано е ивица 
около 10 м от сажди; с вероятен произход от 
димоходи на кораби и влекачи. 

11 05.09.2015 Зелен телефон В цялото Долно Езерово 
мирише вероятно от 

РИОСВ - Бургас 
 

На 07.09.2015 г. е извършен анализ на данните 
от Автоматична измервателна станция в кв. 



Нефтохим. 
Сигналоподавателят е на ул. 
„Северна” №9.  

Долно Езерово за периода 00 ч. на 05.09.2015 г. 
до 00 ч. на 06.09.2015г. Отчетено е еднократно 
превишение на средночасовите норми на 
сероводород, без да е регистрирано превишение 
на средноденонощната норма. 

12 05.09.2015 Зелен телефон Между плажа на къмпинг 
„Градина и Грийнлайф 
Созопол има пяна във водата 
като препарат за съдове. 
Водата е мътна. Предполага се 
че някой е изхвърлил нещо. 

Общ. Созопол  Предаден по телефона на Община Созопол.  
При направената на 05.09.2015г. проверка на 
плажа на къмпинг „Смокиня” срещу хотелски 
комплекс „Грийн лайф), не е установено нищо 
обезпокоително както във водата така и на 
плажа. 

13 06.09.2015 Зелен телефон Водата на къмпинг Европа 
преди Поморие е замърсена с 
мазут. 

Общ. Поморие  Предаден по телефона на инспектор от Община 
Поморие за незабавна проверка. 
Извършена е проверка на 06.09.2015 г. в 18.60 ч. 
По данни на очевидци на 06.09.2015 около 14.00 
ч. е забелязано замърсяване с плътни черни 
гранули (вероятно от мазут) на около 100 м в 
югоизточната част от плажната ивица, както и в 
плитките крайбрежни води. В момента на 
проверка не бе констатирано замърсяване. 

14 07.09.2015 Зелен телефон Странна птица със счупени 
крака на плажа на „Какао 
Бийч” в Сл.Бряг. 

РИОСВ - Бургас 
 

Птицата е от вида голям воден бик – защитен 
вид, включен в приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. На осн. чл. 39, ал. 
2, т. 2 от ЗБР птицата се изпраща за лечение в 
ЦДЖ – Стара Загора. По време на 
транспортирането птицата умира. 

15 08.09.2015 Зелен телефон В акваторията на Созопол, на 
приблизително 2 мили в 
морето, след остров „Св. 
Иван” рибар е забелязал петно 
от мазут с големина около 500 
м. 

Морска 
Администрация 
Бургас;  
Гранична 
полиция 

Сигналът е предаден от тел. 112 на Морска 
Администрация Бургас и на гранична полиция, 
които разполагат с катер за извършване на 
оглед. По-късно след проведен тел. разговор с 
инспектор от МА е съобщено, че сигналът не е 
потвърден. 



16 09.09.2015 Зелен телефон С. Дюлино, общ. Бяла намерен 
пеликан със счупено крило, 
прибран е. 

РИОСВ - Бургас 
 

Намерената птица е от вида розов пеликан, млад 
екземпляр – защитен вид, включен в 
приложение 3 на Закона за Биологичното 
разнообразие. 
На осн. чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се изпраща за 
лечение в Център за диви животни – Стара 
Загора. 

17 09.09.2015 Зелен телефон В Поморийско езеро карат 
сърфове в момента. 

общ. Поморие Предаден по компетентност на общ. Поморие. 

18 09.09.2015 Зелен телефон В източния край около косата 
на Поморийско езеро има 
сърфисти. 

общ. Поморие Предаден по компетентност на общ. Поморие. 

19 10.09.2015 Електронна 
поща 

Бедстваща птица, намерена в 
района на яхтено пристанище 
Марина Диневи. 

РИОСВ - Бургас 
 

Намерената птица е от вида малък воден бик, 
защитен вид птица включен в Приложение 3 на 
Закона за биологичното разнообразие. До 
организиране на проверката, птицата е отлетяла. 

20 04.09.2015 Зелен телефон В село Драчево изкупуват 
костенурки. 

РИОСВ – Бургас,  
 

При осъществен контакт по телефона и 
потърсено съдействие от служителите на 
ТПДГС „Средец” се установи, че те са на 
мястото на нарушението и са били уведомени. 
При проверката не са открили лица, 
извършващи търговия със защитени видове 
костенурки. 

21 11.09.2015 Зелен телефон От кв. „Д.Езерово” в посока 
Братово, в местността 
„Караяне” срещу Деспред – 
много нападали на земята 
пеликани, някои от които 
живи. 

РИОСВ - Бургас 
 

В нива, разположена под далекопровод, 
вследствие на сблъсък с него, се установи 
наличие на седем мъртви и три, все още живи 
пеликана, от вида розов пеликан – защитен вид, 
включен в приложение 2 и 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. на основание чл. 
39, ал. 2, т. 4 от ЗБР мъртвите екземпляри се 
оставят на мястото, където са намерени. При 
опит да бъдат уловени живите птици за оказване 



на специализирана помощ, едната излетя, а 
останалите две - уловени  са транспортирани до 
ЦДЖ „Стара Загора”, на основание чл. 39, ал. 2, 
т. 2 от ЗБР. 

22 11.09.2015 Зелен телефон Кайтсърфисти в Поморийско 
езеро 

общ. Поморие Сигналът е препратен по компетентност на 
Община Поморие по телефона. 

23 11.09.2015 Зелен телефон Атракция с крокодил и боа 
пред хотел „Глобус” в кк 
„Сл.Бряг” 

РИОСВ - Бургас 
 

При провверката за животните не са 
представени регистрационни карти и документи 
за произход. 
Дадени са предписания в десетдневен срок да се 
представят гореописаните документи. 
При неизпълнение на предписанието ще бъдат 
наложени санкции съгласно Закона за 
биологичното разнообразие. 
След изтичане на определения за изпълнение на 
предписанието срок не са представени 
регистрационни карти и документи за произход. 
предстои съставяне на АУАН. 

24 14.09.2015 Зелен телефон Ранена забулена сова в кв. 
„Долно Езерово” в стопанския 
двор. 

РИОСВ - Бургас 
 

При проверката се констатира, че птицата е от 
вида забулена сова в тежко състояние. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие совата се изпраща в 
„Спасителен център за диви животни” гр. Стара 
Загора. 

25 14.09.2015 Зелен телефон Намерен орел със счупено 
крило в к.к. „Елените”. 

РИОСВ - Бургас 
 

Птицата е от вида малък креслив орел. Нуждае 
се от лечение и специализирана медицинска 
помощ. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 
за биологичното разнообразие се изпраща в 
„Спасителен център за диви животни” – гр. 
Стара Загора. 

26 16.09.2015 Зелен телефон Всяка нощ (от 7 септември 
2015 г. обгазяване и 

РИОСВ - Бургас 
 

На 16.09.2015 в 10.00 ч. е извършена проверка 
на място, съвместна с отдел КАНДООС, 



киселинност във въздуха, 
мирише на изгорели газове – в 
района на „Оборище” и 
„Гурко” (до тенис кортовете) 

дирекция „Околна среда” община Бургас.  
В момента на проверката на кръстовище на 
улиците „Гурко” и „Оборище” не се усеща 
обгазяване или миризма. При направения оглед 
на района не се идентифицира източник на 
миризми и обгазяване. В района на жилищната 
кооперация, от която е подаден сигнала се 
намират само офиси, магазини, заведения за 
кафе и храна, паркинг, тенискорт. Съпругата на 
жалбоподавателя потвърждава информацията от 
сигнала, но отказва да се подпише. 

27 16.09.2015 Зелен телефон В района около „Капчето” 
(отбивката за „Г. Езерово”), 
непосредствено, до езерото 
„Вая” има сметище за стр. 
отпадъци, което е от близо 
месец. 

РИОСВ - Бургас 
 

Дадено е предписание  за почистване на района 
от фирмата-собственик на терена. 

28 16.09.2015 Електронна 
поща 

Предполагаемо нарушение на 
природозащитното 
законодателство в поземлен 
имот в м. Алепу. 

РИОСВ - Бургас На 16.09.2015 г. експерти от РИОСВ Бургас 
извършиха проверка на посоченото в сигнала 
място. При проверката се констатира, че 
„Кушинвест” ООД, с управител Неждет Мурад 
Куш, собственик на имот № 67800.12.18, 
местност ”Алепу” гр. Созопол извършва 
механизирана обработка на почвата - риголване. 
Имотът е с начин на трайно ползване „друг вид 
нива", с трайно предназначение на територията 
- земеделска. 
Имотът попада в ПЗ „Блато Алепу", 33 BG 
0001001 ..Ропотамо", обявена по Директивата за 
опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна и 33 BG 0002041 
..Комплекс Ропотамо", обявена по Директивата 



за опазване на дивите птици. 
Извършваната дейност не е в противоречие с 
режима на опазване на ПЗ „Блато Алепу” 
обявена съгласно Закона за защитените 
територии и двете защитени зони, обявени 
съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

29 18.09.2015 Зелен телефон В Несебър на ул. „Отец 
Паисий” №5 намерена мъртва 
видра бебе, предадено е и на 
общ. Несебър. 

РИОСВ - Бургас 
 

При опит да се осъществи връзка със 
сигналоподавателя за уточняване точното 
местоположение на намерената мъртва видра, 
бе невъзможно, поради неточно посочения 
телефонен номер. 
При направена проверка на място, на 
посоченият адрес не се установи наличност на 
видра. 

30 18.09.2015 Зелен телефон До битовия комбинат миризма 
като на бакелит от 
канализацията. 

 Регионална лаборатория – Бургас към ИАОС – 
София извърши измервания за състоянието на 
въздуха в района. Докладвано е, че не са 
установени превишения от измерването с 
газанализатора GASMET – за имисии на вредни 
вещества в атмосферата във връзка с 
постъпилия сигнал. 

31 22.09.2015 Зелен телефон Птица отстрани на пътя до 
„Джъмбо”, не може да лети. 

РИОСВ - Бургас 
 

Не е намерена птица, която не може да лети и 
ходи по асфалта и възпрепятства движението на 
пътя. 

32 22.09.2015 Зелен телефон В с. Крушевец има ранено 
малко паднало соколче. 

РИОСВ - Бургас 
 

Осъществена бе връзка със сигналоподавателя, 
от което става ясно, че птицата е предадена на 
кмета на с Крушевец. След разговор с кмета на 
селото се установи, че птицата е излетяла.  

33 25.09.2015 Електронна 
поща 

Наличие на пункт за събиране 
на железни отпадъци в 
непосредствена близост до 
жилищните сгради и шума, 

РИОСВ - Бургас 
 

Тече проверка. 



който се вдига от дейността в 
него. 

34 26.09.2015 Зелен телефон На 25.09.2015 г. е намерено 
птиче, което не може да лети в 
Царево 

РИОСВ - Бургас 
 

Намерена птица от вида козодой, която не може 
да лети. Състоянието на птицата е нормално и 
поведението е характерно за начина и на живот. 
Освободена е в подходящ район. 

35 27.09.2015 Зелен телефон На къмпинг „Градина” е 
намерена голяма черна птица с 
червен клюн и счупено крило. 
Птицата е на брега на морето. 

РИОСВ - Бургас 
 

При извършената проверка на място се 
установи, че намерената птицата е от вида 
голям корморан, който не е включен в 
Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие. При опит да бъде доближена, за 
да се установи състоянието и, птицата отлетя. 

36 27.09.2015 Зелен телефон В Ябланово от повече от 10 
години се отглеждат животни 
– коне, крави, телета, 
кокошки, петли на улицата – 
адрес ул. „Камчия” №12. 
Животните извършват 
всичките си физиологични 
нужди пред къщите на 
съседите и децата се 
разболяват. Вечер звънците на 
кравите безпокоят 
населението. Сигнализирани 
са общ. Сливен и общ. Котел 
през 2014 г. но не са 
предприети никакви действия. 
Собственикът на животните 
живее на ул. „Камчия” №14 

Общ. Котел Сигналът е препратен по компетентност на 
община Котел с писмо изх. №7641/02.10.2015 г. 

37 28.09.2015 Зелен телефон В Сл. Бряг, пред хотел 
„Корона” до резиденция 
„Дюн”, ранен пеликан със 
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Пеликанът е от вида розов пеликан – защитен 
вид, включен в приложение 2 и 3 на Закона за 
биологичното разнообразие. На основание  чл. 



счупено крило и счупен крак. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР пеликанът е пуснат в 
подходящ район. 

38 29.09.2015 Зелен телефон Ранен пеликан на изхода на 
„Д. Езерово” посока Братово, 
след вторичните суровини в 
дясно на банкета до пътното 
платно. 
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При проверката се констатира, че птицата е от 
вида розов пеликан. Пеликанът има леко 
охлузване на лявото крило, много жизнен 
агресивен. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата се 
освобождава в подходящ район. 

39 30.09.2015 Зелен телефон На изхода на Д. Езерово, в 
посока към Камено срещу 
"Деспред" има пункт за 
събиране на цветни метали. От 
там има вътрешен път (вдясно 
от пътя) има големи жици за 
високо напрежение, под  
които има около 20 умрели 
пеликана. 

РИОСВ - Бургас 
 

При проверката, извършена съвместно с 
представители на Община Бургас, ОДБХ 
Бургас, EVN България и ЕСО ЕАД МЕР Бургас 
се установи, е на посоченото място има 28 броя 
мъртви розови пеликани и един жив екземпляр. 
Взета е проба от 5 броя трупове за наличие на 
инфлуенца. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие намерените трупове 
се оставят на място, както и намерения жив 
екземпляр, който е в агония. 

40 30.09.2015 Зелен телефон Разсипан живак до полигона 
на ГЗ, чакълиран път към 
предприятие "Солимекс", 
около 40 см като обхват и 
видимо около 50 грама. 
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Проверката е извършена на 30.09.2015 в 
присъствието на сигналоподавателя. 
Установено е петно от посипана сяра, 
вследствие замърсяване с живак. По данни на 
сигналоподавателя обработката на петното от 
живак е извършено от служители на ОУ „ПБЗН” 
- защита на населението и събраното количество 
живак е прибрано за по-нататъшно 
обезвреждане. 

 
 
 


