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

 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 05.05.2015 Зеления телефон В морето край Солниците се 
изхвърля вода от мръсната 
канализация с помпа 

РИОСВ - Бургас На 05.05.2015 г., за изясняване на 
обстоятелствата по сигнала, е извършена 
проверка на място, с участието на служител на 
Регионална лаборатория Бургас - 03. При 
извършения оглед на плажната ивица от 
ресторант „Фиеста", гр. Бургас, до 
„Черноморски солници" АД, не е установено 
изтичане и заустване на отпадъчни води на 
плажната ивица и в Черно море. Водата в 
морето е мътна, но с естествен цвят и мирис. 
Предходните дни в района е валял проливен 
дъжд. 
Установени са пет колектора с диаметър 
приблизително около 1000 мм, изведени в 
посока от събирателна шахта на Помпена 
станция № 1 на площадката на „Черноморски 
солници" АД, от които, посредством пет 
потопени в събирателната шахта помпи, се 
претласкват и се заустват в Черно море води, 
които нямат вид и мирис на отпадъчни. По 
данни на присъствалия на проверката служител 
на „Черноморски солници" АД, помпената 
станция е изградена за отводняване на обходния 
канал на Атанасовско езеро. Отбрана е 
еднократна водна проба от събирателната шахта 
на помпената станция, преди заустване, която 
ще бъде анализирана по показатели: активна 
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реакция рН, азот амониев, азот нитратен, азот 
нитритен, общ фосфор, анионактивни 
детергенти (ПАВ), екстрахируеми вещества и 
БПК5. 

2 08.05.2015 Зеления телефон Незаконно поставени 
риболовни устройства 
„винтери” в Поморийско 
езеро. „Винтерите” се намират 
до дигата, която води към 
изкуствения остров. 
Предполага се, че 
нарушението, което се 
извършва е промишлено 

ИАРА 
 

Предаден по компетентност на отдел 
„Рибарство и контрол” – Бургас към ИАРА. 

3 08.05.2015 Електронна 
поща 

Замърсяване със сажди в 
района на парк „Росенец”. 
наличие на петна в морето. 

РИОСВ - Бургас 
 

На 8.05.2015 г. е извършена проверка и оглед на 
прилежащи зони около нефтобазата „Росенец“, 
както и инспекция на околността около вила 
«Акула», откъдето е подаден сигнала. Обходен 
е районът около нефтобазата – по асфалтовия 
път водещ до бивш «Яхт клуб» и паркинг пред 
вила «Акула», граничещ с нефтения терминал. 
Проверката констатира наличие на частични 
отлагания на мазни сажди върху листата на 
растенията и в процепите на асфалтовата 
настилка.  
 На 11.05.2015 г. проверката продължи и в 
НТ «Росенец», собственост на «Лукойл 
Нефтохим Бургас» АД. Извършен е оглед на 
цялата производствена площадка. Не са открити 
следи от нерагламентирано палене или горене 
на производствената площадка. Установено е, 
че отоплителният котел е бил изведен в 
експлоатация на 07.05.2015 г. в 00: 05 часа 
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поради липса на производствена необходимост, 
за което РИОСВ –Бургас не е била уведомена.   
Въз основа на горното ще бъде образувана 
административнонаказателна преписка. 

4 08.05.2015 Електронна 
поща 

Животновъден обект в село 
Бероново, общ. Сунгурларе 
изхвърля фекалиите от 
животните в дере, и при дъжд 
се оттичат в река Камчия. 

РИОСВ - Бургас 
 

При извършения оглед на 13.05.2015 г. на 
животновъдния обект се констатира, че същият 
е затворен и няма животни в него. Не се 
установява замърсяване около обекта, не са 
налични и нерегламентирани зауствания във 
водните обекти. 

5 11.05.2015 Зеления телефон Бедстваща лястовичка в тръба 
на кухненски аспиратор на ул. 
Сливница 37, гр. Бургас. 

РИОСВ - Бургас В момента на проверката сигналоподавателят  
предава лястовичката мъртва. 

6 11.05.2015 Зеления телефон Намерен ранен бързолет, 
намира се при жалбоподателя. 
Може да го донесе на място в 
РИОСВ. 

РИОСВ - Бургас 
 

На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата се 
освобождава в подходящ район.  

7 12.05.2015 Зелен телефон На къмпинг Оазис в момента 
се разкопава пясъчна дюна от 
багер. 

общ. Царево Плaжът не попада в защитена територия и 
защитена зона, сигналът е предаден по 
компетентност на общ. Царево 

8 15.05.2015 Зелен телефон Между к.к. „Съни Дей 5” и 
село Тънково, общ. Несебър 
край пътя бедстващ щъркел. 

РИОСВ - Бургас Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia). 
Няма външни наранявания, силно отпаднал, не 
може да стои изправен на крака. Нуждае се от 
лечение и специализирана медицинска помощ. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие, щъркелът се 
изпраща за лечение в „Спасителен център 
животни”, гр. Стара Загора. 
Видът бял щъркел е защитен и включен в 
приложение №3 на Закона за биологичното 
разнообразие. 

9 20.05.2015 Зелен телефон На изхода на Карнобат, в РИОСВ – Бургас, При извършената проверка на 26.05.2015 г., 



 4 

посока Айтос (в бившето ДЗС 
- държавно земеделско 
стопанство) се сушат и горят 
кокоши изпражнения за 
получаване на тор. Мирише (и 
в момента) в целия град, не се 
диша. Обикновено миризмата 
е вечер 19-23 ч. Обаждали са 
се на кмета, но той нищо не 
можел да направи, защото 
имали разрешение от РИОКОЗ 

община Карнобат експертите на РИОСВ – Бургас, съвместно с 
представители на Областна Дирекция по 
безопасност на храните, (ОДБХ), Регионална 
здравна инспекция гр. Бургас  (РЗИ –Бургас) на 
фирма за производство на селскокопанска 
продукция намираща се в двора на бившето 
Държавно земеделско стопанство (ДЗС) в гр. 
Карнобат, собственост на „Агрошанс Комерс” 
ЕООД гр. Карнобат, се установи, че в двора на 
бившето ДЗС гр. Карнобат, на определени места 
- три на брой бетонирани площадки, има 
натрупан тор. В близост до тези площадки, се е 
усещала миризма на тор. Извън границите на 
площадката мирзма на тор не е усетена. Не са 
предоставени документи за това, кога е била 
доставена торта на бетонираните площадки. По 
време на огледа на проверявания обект не е 
установено наличие на животни. 
Предписания са дадени с писмо на РИОСВ –
Бургас.  

10 21.05.2015 Електронна 
поща 

Над град Карнобат се разнася 
неприятна миризма на оборски 
тор. 

РИОСВ – Бургас, 
община Карнобат 

11 22.05.2015 Зелен телефон Намерен е бързолет, който не 
може да лети, намира се при 
жалбоподателя. 

РИОСВ - Бургас При проверката се констатира че птицата е от 
вида черен бързолет (Apus apus). 
При прегледа се установи, че птицата е здрава, 
жизнена, свободно разперва криле. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата се 
освобождава в подходящ район, като и е 
помогнато да излети от височина. 
Видът черен бързолет (Apus apus) е защитен и 
включен в Приложение №3 на Закона за 
биологичното разнообразие. 

12 24.05.2015 Електронна Обгазяване от екарисажа в РИОСВ - Бургас Извършена е комплексна проверка съвместно 
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поща село Чубра през почивните 
дни, рано сутрин или късно 
вечер. 

със представители на РЗИ – Бургас и ОДБХ – 
Бургас. В момента на проверката предприятието 
не е работело. Неприятни миризми от 
странични животински продукти са установени 
само до портала на предприятието, в селото не 
са установени. 

13 25.05.2015 Зелен телефон На плажа на гр. Бургас, до 
изгорялата фрегата, до стената 
на вълнолома умрял делфин 
около метър, почти разложен 

РИОСВ - Бургас При проверката се констатира, че трупът е на 
муткур (Phocoena phocoena). Екземплярът е с 
дължина на  тялото 1.35 м. Няма липсващи 
части от тялото. Дължината от междинната до 
гръбната перка е 60 см. Екземплярът е женски. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие трупът се оставя на 
мястото на което е намерен. 
Видът муткур (Phocoena phocoena) е защитен и 
включен в приложение №3 на Закона за 
биологичното разнообразие. 

14 25.05.2015 Зелен телефон На плажа до бар „Адам и Ева” 
в стария град Созопол 
изхвърлен умрял делфин 

РИОСВ - Бургас При проверката се констатира, че трупът е на 
муткур (Phocoena phocoena). Екземплярът е 
млад в силно напреднал стадий на разлагане. От 
дясната страна в областта между главата и 
трупа има рана с неправилна форма, вероятно 
накълвано от птици. Няма липсващи части от 
тялото и следи от насилие. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие трупът се оставя в 
района, в който е намерен. 
Трупът е с дължина 1,20 – 1,30 м, полът не може 
да бъде определен поради силно напредналия 
етап на разлагане. 
Видът муткур (Phocoena phocoena) е защитен и 
включен в приложение №3 на Закона за 
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биологичното разнообразие 
15 25.05.2015 Зелен телефон На централния плаж в Обзор, 3 

корабчета тралят и изхвърлят 
водорасли на брега и плажа е 
замърсен 

БД – Варна Предаден по компетентност на БД – Варна с 
писмо с изх. №3934/25.05.2015 г. 

16 26.05.2015 Зелен телефон В морето пред сърфучилището 
на морски плаж „Бургас – 
север“, гр. Бургас има мазут.  

РИОСВ - Бургас На плажната ивица на прибоя на вълните са 
констатирани мазни гранули (образувания), най-
вероятно мазут. Водата в морето е без 
опалесценция и с естествен цвят и мирис. С 
писмо с изх. №3969/26.05.2015 е дадено 
предписание на концесионера за почистване на 
плажната ивица. 

17 26.05.2015 Зелен телефон Земеделските производители 
от село Лозарево, общ. 
Сунгурларе се оплакват от 
извалял се опасен дъжд, при 
който от образувалите се 
локви има „замърсяване”. 

БД - Варна Предаден по компетентност на БД – Пловдив с 
писмо с изх. №3968/26.05.2015 г. 

18 26.05.2015 Зелен телефон Бедстваща птица в стълбището 
на к-с „Зорница”, бл. 9, вх. 5 

РИОСВ - Бургас При проверката се установи, че птицата е гълъб. 
Дадено е предписание да се остави отворен 
прозорец в междуетажното пространство на 
блока, за да може птицата да излети. 
Гълъбът не е от защитен вид и не е включен в 
Приложение №3 на Закона за биологичното 
разнообразие. 

19 28.05.2015 Зелен телефон Мазут по крайбрежието (на 
300 м) преди входа на 
Солниците, гр. Бургас. 
Разпръснат е на брега на 
северния плаж. 

РИОСВ - Бургас Извършена е проверка на място на 28.05.2015 г. 
Констатира се, че на плажната ивица, на прибоя 
на вълните има на места мазни гранули 
(образувания), най вероятно мазут с различна 
големина от 1 см до около 5 см в диаметър. 
Повечето от тях са вплетени във водорасли и 
трудно се забелязват. 
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Дадено е предписание за почистване на 
плажната ивица. 

20 28.05.2015 Зелен телефон Пред грандхотел „Поморие” 
има хора, които изгребват 
мръсотията от плажа на хотела 
и я изхвърлят отзад в езерото. 
Уведомена е община Поморие. 

общ. Поморие Сигналът е препратен на Община Поморие с 
писмо с изх №4060/01.06.2015 Г. 

21 31.05.2015 Зелен телефон Силна миризма на сяра в 
момента 04,00 ч. Не може да 
се диша всяка вечер, след 
около 2 ч. Мирише от 
„Лукойл”. 

РИОСВ - Бургас В района на ж.к. Лазур има измервателна 
станция, която за периода 31.05.2015-01.06.2015 
не е отчела превишения по контролираните 
замърсители и в частност серен диоксид. 

 
 


