
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС 
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2016 Г. 

 

№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 
СИГНАЛ СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 01.06.2016 зелен телефон 
В района около  "Славянка" се 
усеща силна миризма на 
амоняк. 

РИОСВ – Бургас 

Извършена е незабавна проверка на място. 
Констатирано е, че вследствие на включена 
амонячна инсталация, собственост на 
"Булджак" ЕАД в 0:00 ч на 31.05.2016 г. е 
установен пропуск на амоняк. В момента на 
проверката екип на СОД към РД ПБЗН 
включват специализиран вентилатор за 
обдухване. На 02.06.2016 г. е извършен 
последващ контрол и извършено измерване 
от РЛ-Бургас. Отчетените стойности са под 
границата на количествено определяне на 
метода. На дежурният хладилен механик е 
съставен акт за нарушение на чл.18, ал.4 от 
ЗЧАВ. 

2. 01.06.2016 електронна 
поща 

Съдействие и извършване на 
съвместна проверка с 
представители на община 
Бургас по жалба за съхранение 
в имот в с.Маринка на големи 
количества препарати за 
растителна защита и големи 
количества гориво за трактори. 

РИОСВ – Бургас 

Извършена е проверка с представители на 
община Бургас. Имотът на ул. "9-ти май" №16 
се използва за складиране на земеделска 
техника, дизелово гориво, моторни масла от 
земеделския производител "Термо стил 1" 
ЕООД. С отделно писмо РИОСВ - Бургас ще 
изпрати указания за изпълнение изискванията 
на Закона за управление на отпадъците и 
изискванията на Наредбата за съхранение на 
опасни химични вещества. Дадени са 
предписания на управителя на "Термо стил 1" 
ЕООД. 

3. 02.06.2016 електронна 
поща 

Сигнал за три незаконни 
сметища в област Бургас 

РИОСВ – Бургас 

Извършени са 3 проверки на три терена, 
описани в сигнала:  
1. Първият терен в гр. Карнобат е в 
непосредствена близост до ромската махала в 
кв. "Възраждане". След извършена проверка 
през 2015 г. са поставени допълнителни 



контейнери, но в момента на проверката най-
близките контейнери до замърсения терен са 
почти празни. Дадени са предписания на 
кмета на община Карнобат за почистване на 
терена.  
2. Вторият терен е имот 36525.202.38 в град 
Карнобат е пасище общ. собственост , което 
при проверката се почиства. Замърсяванията 
са основно от строителни отпадъци. Дадени 
са предписания на кмета за извозване на 
отпадъците до претоварна станция.  
3. Третата проверка е на имоти 30483.287 и 
30483.10.35 в землището на с.Звездец общ. 
Малко Търново. В имот 30483.287 не се 
констатира наличие на отпадъци. В имот 
30483.10.35 има наличие на 1 м2 отпадъци от 
бита. Има следи от запалване. Произходът на 
отпадъка е неизвестен. Дадени са 
предписания на кмита на с.Звездец да се 
почисти терена. 
На 27.06.2016 г. е извършена проверка  на 
имот 36525.202.38 в гр. Карнобат за 
проследяване изпълнение на предписанието. 
Установява се, че на терена има нови 
количества отпадъци от растителен произход. 
Дадени са предписания на кмета за незабавно 
преустановяване изхвърлянето на отпадъци и 
почистване на терена. 

4. 02.06.2016 зелен телефон 
Намерена сова в ж.к. "Меден 
Рудник", донесена в сградата на 
РИОСВ. 

РИОСВ – Бургас 

Намерената птица е от вида забулена сова, 
включен в Приложение 2 и 3 от ЗБР. Совата е 
млад екземпляр и се нуждае от 
доотглеждане. Изпраща се в център за диви 
животни - Стара Загора. 

5. 03.06.2016 зелен телефон 
Обгазяване на село Свобода от 
производство на  дървени 
въглища. 

РИОСВ – Бургас 
Сигналът е постъпил на 02.06.2016 г. в 20:50 ч. 
Извършена е проверка на 03.06.2016 г. Цехът 
за производство на дървени въглища е 



собственост на "Жакен БГ" ЕООД. По данни на 
управителя предприятието е преустановило 
работа още вечерта на 02.06.2016 г. В 
момента на проверката предприятието не 
работи. Няма обгазяване и миризми. 

6. 06.06.2016 зелен телефон 
Жълтокафява течност се излива 
в морето на северния плаж на 
"Перла". 

община 
Приморско 

Извършена е проверка от служители на 
община Приморско. Установено е наличие на 
вода от естествената среда на блато 
"Стамополу", която не достига до морето. 

7. 06.06.2016 зелен телефон 
Бедстващ гларус/чайка на ъгъла 
на ул. "Поп Георги" и 
"Републиканска" 

РИОСВ – Бургас 
Не е извършена проверка. Гларусът не е 
включен в Приложение 3 на ЗБР. Дадени са 
указания на сигналоподателката по телефона. 

8. 06.06.2016 зелен телефон 
Малка кукумявка, влязла в 
пречиствателната станция на гр. 
Поморие. 

РИОСВ – Бургас 

Намерената птица е от вида домашна 
кукумявка - защитен вид включен в 
Приложение 3 на ЗБР. На основание чл.39, 
ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в 
център за диви животни - Стара Загора. 

9. 07.06.2016 зелен телефон 

В "Аква парк" в к.к. Слънчев 
бряг има 3 паднали малки 
птици от вида сокол или 
мишелов. 

РИОСВ – Бургас 

Намерените птички са от вида обикновена 
ветрушка, керкенез или чернишка - защитен 
вид включен в Приложение 3 на ЗБР. Птиците 
са млади и не могат да летят. На основание 
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпращат за 
доотглеждане в център за диви животни - 
Стара Загора. 

10. 08.06.2016 електронна 
поща 

Замърсяване и извършване на 
строителство върху пясъчната 
ивица в гр.Царево. 

РИОСВ – Бургас 

Извършена е съвместна проверка с 
представители на  БДЧР-Варна и община 
Царево. При огледа на място се установи 
наличие на дървена конструкция, която се 
изгражда в момента. Не се констатира 
наличие на тръби, както и не се установи 
отвеждане на води към морето. 

11. 08.06.2016 зелен телефон 

Системен шумов тормоз от 
намиращия се в съседство  
басейн и прилежащото му 
питейно заведение на хотел 

РЗИ - Бургас 

Сигналът е предаден по компетентност на РЗИ 
- Бургас. При извършената проверка не е 
осигурен достъп до жилището на 
жалбоподателя. По тази причина РЗИ - Бургас 



"Маринер", Слънчев бряг. прекратява процедурата. 

12. 09.06.2016 зелен телефон Незаконно заустване на битови 
води в Мандренското езеро. 

РИОСВ – Бургас 
Извършена е проверка. Обходен е района на 
Мандренско езеро. Не е открито незаконно 
заустване. 

13. 09.06.2016 зелен телефон 
Паднало малко птиче, прилича 
на бухалче в Бургас, кв. 
Сарафово. 

РИОСВ – Бургас 

Дадени са указания по телефона как да се 
действа - младата сова, паднала на земята 
трябва да се качи на висок клон на дърво в 
района, където е намерена. 

14. 09.06.2016 зелен телефон 
Малка сова, паднала от гнездо в 
Слънчев бряг, Холидей форт 
клуб 

РИОСВ – Бургас Дадени са указания по телефона как да се 
действа. 

15. 09.06.2016 жалба 

В община Карнобат е постъпила 
жалба за наличие на мелничен 
прах в двора на складовете на 
РКС - Сливен, разположен в 
промишлена зона север в гр. 
Карнобат 

РИОСВ – Бургас 

Извършена е съвмества проверка с еколога от 
община Карнобат, при която се установи че 
освен от дейността на мелничния комплекс 
производствен прах се генерира и от 
площадката на "Районен кооперативен съюз", 
складовите помещения на който са отдадени 
под наем на фирми. Дадено е предписание за 
почистване на производствената площадка на 
мелницата. От кмета на община Карнобат е 
поискано съдействие за предоставяне на 
данни за дейността на всички фирми, 
наематели на халета, собственост на РКС . 

16. 09.06.2016 зелен телефон Намерен паднал брзолет до 4-
то РПУ - Меден рудник 

РИОСВ – Бургас 

Намерената птица, паднала на земята в двора 
на 4-то РПУ в ж.к. "Меден Рудник" е от вида 
черен бързолет, защитен вид включен в 
Приложение 3 от ЗБР. Птицата е без видими 
наранявания и след подхвърляне е излетяла 
успешно. 

17. 10.06.2016 зелен телефон 

Усеща се силна миризма на 
газ/сероводород от една 
седмица в ж.к. Изгрев срещу 
бл.35. 

община Бургас 
Извършена е проверка от представители на 
община Бургас и РД ПБЗН. Не е констатирано 
наличие на миризма. 

18. 13.06.2016 електронна 
поща 

По плажа на Аркутино има 
следи от гуми по пясъчната 
дюна и следи от загребване на 

РИОСВ – Бургас 
Извършена е проверка на плаж Аркутино в ЗМ 
"Бегликташ - Ропотамо". Не се установяват 
нарушения на режима на защитената 



пясък. На плажа Аркутино има 
изхвърлени дървени 
материали. 

местност. Не се констатира строителство и 
залесяване с неприсъщи за района 
растителност. 

19. 14.06.2016 зелен телефон 
Придошла река в с. Кръстина 
пълни с вода къщата на   
Димитър Арнаудов 

община Камено Сигналът е препратен по компетентност на 
община Камено. 

20. 15.06.2016 електронна 
поща 

Съвместна проверка по сигнал 
за замърсяване на централен 
плаж гр. Бяла 

РИОСВ – Бургас 

Извъшена е проверка на място. Направен е 
обход на канално-помпената станция (КПС) на 
"ВиК" ООД гр. Варна на централен плаж гр. 
Бяла, хотел "Бяла Бийч резорт". КПС работи в 
нормален технологичен режим и няма 
изтичане на отпадни води. 

21. 15.06.2016 зелен телефон 

В района около Мастерхаус има 
бял дим примесен с частици. 
Усеща се силна миризма на 
ПДЧ, лепило, дървесина. 

РИОСВ – Бургас 

Извършена е проверка на място с 
представители на община Бургас, РД ПБЗН - 
Бургас и оператора. Направен е обход на 
североизточната граница на обекта, 
граничеща с хипермаркет "Мастерхаус". Не е 
констатирано наличие на миризма на "ПДЧ, 
лепило, дървесина" на границата на обекта. 
Видимо не е установен пренос на дървесни 
частици зад границата на предприятието. В 
момента на проверката обектът е в нормален 
технологичен режим. 

22. 15.06.2016 електронна 
поща 

Съвместна проверка по сигнал 
за  извършване на 
нерегламентирани действия по 
корекция на устието на река 
Хаджийска. 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка от Басейнова дирекция 
"Черноморски регион"  - Варна. 

23. 15.06.2016 електронна 
поща 

В с. Чубра се носи миризма от 
кланицата. 

РИОСВ – Бургас 

Изпратено е писмо до сигналоподателя с 
информация за дейността на "Ависпал" ЕООД, 
с.Чубра и резултатите от извършените 
проверки. 

24. 15.06.2016 зелен телефон 
Авария на газстанцията между 
Била, Лидл и гара Павлов. 
Усеща се миризма на газ. 

РИОСВ – Бургас 

Извършена е проверка на място. Усеща се 
слаба миризма на газ. По данни на оператор 
на газстанцията длъжностни лица от ИДТН са 
извършили обезвъздушаване на резервоара 



за пропан-бутан. 

25. 16.06.2016 зелен телефон 
Намерена птица със счупено 
крило, прилича на чапла на пътя 
Бургас-Созопол до м. Пода. 

РИОСВ – Бургас 
Птицата е от вида голям корморан, който не е 
включен в приложение 3 на ЗБР. Пусната е в 
подходящ район. 

26. 17.06.2016 зелен телефон Донесена в РИОСВ сова със 
счупено крило 

РИОСВ – Бургас 

Ранената птица е от вида чухъл - защитен вид 
включен в Приложение 3 на ЗБР Чухалчето е 
със счупено крило и на основание чл.39 ал.2 
т.2 от ЗБР се настанява за лечение в център за 
диви животни гр. Стара Загора. 

27. 17.06.2016 зелен телефон Паднал щъркел от гнездо в ж.к. 
Меден Рудник 

РИОСВ – Бургас 

Намереният щъркел е от вида бял щъркел - 
защитен вид, включен в Приложение 3 от ЗБР. 
Щъркелчето е съвсем малко, в пухово 
оперение, паднало от гнездото. На основание 
чл.39 ал.2 т.2 от ЗБР се изпраща за 
доотглеждане в център за диви животни гр. 
Стара Загора 

28. 20.06.2016 зелен телефон 
Намерен мъртъв делфин на 
плажа в гр. Обзор срещу хотел 
"Хелиос бийч" 

община Несебър 

Сигналът е препратен по компетентност на 
община Несебър. Община Несебър притежава 
Разрешително № 631/14.04.2015 г. на МОСВ 
да ползва изключения от забраните, а именно 
да бъдат вземани от мястото, където са 
намерени, мъртви екземпляри от вида 
китоподобни, с цел да бъдат премествани и 
обезвреждани. 

29. 20.06.2016 зелен телефон 
Водата на плажа в кв. Буджака 
между Хармани и Райски залив 
мирише на фекалии 

РЗИ  - Бургас Сигналът е препратен по компетентност на 
РЗИ  - Бургас. 

30. 20.06.2016 зелен телефон 
Водата от общинската чешма в 
кв. Ветрен е жълта и негодна за 
пиене 

РЗИ  - Бургас Сигналът е препратен по компетентност на 
РЗИ – Бургас. 

31. 20.06.2016 зелен телефон 

Изхвърлена бутилка с червена 
течност в контейнера зад 
жандармерията, изпарява се с 
остра миризма. Двама човека са 
с изгаряния. 

РИОСВ – Бургас 
Регионална лаборатория - Бургас няма 
техническа възможност за качествено 
идентифициране на непозната проба. 

32. 20.06.2016 зелен телефон Намерена и донесена в РИОСВ - РИОСВ – Бургас Намерената в кв. Ветрен птица е от вида 



Бургас бухал или сова домашна кукумявка - защитен вид, вкл. В 
Прилож.3 от ЗБР. Кукумявката е млада птица с 
нужното оперение в добро жизнено 
състояние. Освобождава се в подходящ 
район. 

33. 20.06.2016 електронна 
поща 

Молба за съдействие за 
разглеждане по компетентност 
на жалба за замърсяване на 
водите и канавката на с. Билка, 
общ. Руен 

община Руен 
Сигналът е препратен по компетентност на 
община Руен. 

34. 21.06.2016 жалба 

Предстоящо изсичане на голям 
брой дървета във връзка с 
откриване на строителна 
площадка в междублоково 
пространство в ж.к Славейков. 

община Бургас 

РИОСВ - Бургас няма правомощия върху 
управлението на зелената система в 
населените места. Сигналът е препратен по 
компетентност на община Бургас. 

35. 21.06.2016 зелен телефон 

На яхтеното пристанище в 
Созопол от два дни има петно 
от отпадни води - до 
пречиствателната станция 

община Созопол Сигналът е препратен по компетентност на 
община Созопол.  

36. 21.06.2016 зелен телефон Лебеди на пътното платно на 
пътя за Созопол до м.Пода 

РИОСВ – Бургас 

Проведен е разговор със сигналоподателя и 
доброволци на ОДПУ. Пътното движение е 
спряно до успешното преминаване на 
лебедите от м. Пода до езерото Мандра. 

37. 21.06.2016 зелен телефон 
На централния плаж на Ахтопол 
има умрял (разлагащ се) 
делфин 

община Царево и 
Сдружение "Да 
запазим Корал" 

Сигналът е препратен по компетентност на 
община Царево и Сдружение "Да запазим 
Корал". Сдружение "Да запазим Корал" 
притежава Разрешително № 648/27.08.2015 г. 
на МОСВ да ползва изключения от забраните, 
а именно да бъдат вземани от мястото, 
където са намерени, мъртви екземпляри от 
вида китоподобни, с цел да бъдат 
премествани и обезвреждани. 

38. 23.06.2016 зелен телефон В къмпинг Градина има малък 
мъртъв делфин 

РИОСВ – Бургас 

Трупът е на делфин от вида муткур. На 
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се 
оставя на мястото, където е намерен. 
 



39. 23.06.2016 зелен телефон В ж.к. Лазур до бл.47 мирише на 
бензин 

РИОСВ – Бургас 

Извършен е обход около блокове №№ 46, 47, 
48, 100 в ж.к. Лазур и бензиностанция "Дега", 
намираща се в непосредствена близост до 
бл.100. Установено е наличие на слаба 
миризма единствено пред входовете на бл.46. 
В останалата част на комплекса, включително 
и обособения паркинг на пред бл.46, както и в 
района на бензиностанцията миризма не се 
усеща.  

40. 23.06.2016 зелен телефон На ул. Патриарх Евтимий 50 е 
намерен паднал бързолет 

РИОСВ – Бургас 

Падналата на земята птица е от вида черен 
бързолет, защитен вид включен в 
Приложение 3 на ЗБР. Бързолетът няма 
счупвания или наранявания и при опит да 
бъде освободен чрез подхвърляне във 
въздуха, успешно полетя.  

41. 23.06.2016 електронна 
поща 

Нарушения на режима на ЗЗ 
"Поморийско езеро" ВG0000152  

РИОСВ – Бургас 

През месец март 2016 г.РИОСВ - Бургас е 
инициира работна среща с представители на 
общината, СНЦ "Зелени Балкани" и клубове 
по водни спортове на територията на община 
Поморие. Община Поморие пое ангажимент 
да подготви и внесе в МОСВ предложение за 
промяна на режима, с който да допусне 
практикуване на водни спортове на 
подходяща част от акваторията на 
Поморийско езеро. 

42. 24.06.2016 зелен телефон 
Умрял делфин на плажа на 
Поморие до заведение УАХА 
БАНА срещу ФАРМАХИМ.     

община Поморие 

Сигналът е препратен по компетентност на 
община Поморие. Община Поморие 
притежава Разрешително № 640/14.04.2015 г. 
на МОСВ да ползва изключения от забраните, 
а именно да бъдат вземани от мястото, 
където са намерени, мъртви екземпляри от 
вида китоподобни, с цел да бъдат 
премествани и обезвреждани. 

43. 24.06.2016 зелен телефон На втория вход на плаж Корал 
има мъртво делфинче 

община Царево и 
Сдружение "Да 
запазим Корал" 

Сигналът е препратен по компетентност на 
община Царево и Сдружение "Да запазим 
Корал". Сдружение "Да запазим Корал" 



притежава Разрешително № 648/27.08.2015 г. 
на МОСВ да ползва изключения от забраните, 
а именно да бъдат вземани от мястото, 
където са намерени, мъртви екземпляри от 
вида китоподобни, с цел да бъдат 
премествани и обезвреждани. 

44. 24.06.2016 жалба 
На плаж Силистар се събира 
такса от 5 лв. за паркиране на 
автомобили 

РИОСВ – Бургас 

Районът преди морски плаж „Силистар“ не 
попада в границите на резерват. За 
установената дейност в РИОСВ-Бургас е 
подадено Уведомление по реда на ЗООС. 
РИОСВ-Бургас съгласува извършването на 
дейността, т. к. заявената дейност не 
противоречи на режимите, определени със 
заповедите за обявяване на ПП „Странджа“ и 
ЗЗ „Странджа“ при спазване на  определени 
условия. При извършени проверки в района 
се установи, че дадените условия се спазват. 
Не е установено паркиране в пясъчни дюни, 
т.к. такива в имотите няма. Не е в 
компетенцията на РИОСВ-Бургас как и на база 
какви разрешителни се събира такса. 

45. 24.06.2016 жалба 

Молба за разглеждане по 
компетентност на жалба за 
изливане на фекални води пред 
входните врати на 
жалбоподателката във вилна 
зона "Червенка" 

община Созопол Сигналът е препратен по компетентност на 
община Созопол.  

46. 27.06.2016 зелен телефон 
Замърсена с боклуци плажна 
ивица на плаж Нестинарка гр. 
Царево 

община Царево  Сигналът е препратен по компетентност на 
община Царево. 

47. 27.06.2016 зелен телефон 

На плаж "Липите" в с. 
Синеморец има изхвърлено 
малко делфинче във фаза 
разлагане 

РИОСВ – Бургас 
На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР, трупът се 
оставя на място, попада в защитена територия 
ЗМ "Силистар". 

48. 27.06.2016 зелен телефон Паднало соколче до хотел в 
Слънчев бряг 

РИОСВ – Бургас Дадени указания на сигналоподателя за 
оставяне на соколчето в района на гнездото. 



49. 27.06.2016 зелен телефон На северен плаж в гр. Бургас 
има умрял делфин 

РИОСВ – Бургас 
Трупът е на делфин от вида муткур. На 
основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се 
оставя на мястото, където е намерен. 

50. 27.06.2016 зелен телефон 
Ранено делфинче на брега на 
нудистки плаж в къмпинг 
Делфин в гр. Ахтопол 

община Царево 
Извършена е проверка от служители на 
община Царево. Делфинът е отплувал в 
открито море. 

51. 27.06.2016 зелен телефон 
Около Бургаски свободен 
университет се усеща силна 
миризма на сяра      

РИОСВ – Бургас 

Извършен е оглед на място в района на 
университета - по ул. Александровска, около 
сградата на РЗИ - Бургас до Дентален център. 
Усеща се лека миризма на битум. Установено 
е, че се полага изолационно покритие на 
покрива на Денталния център, което е 
източник на миризма. 

52. 28.06.2016 зелен телефон 
 Силна миризма на свински 
фекалии в Равда и Ахелой и 
най-вече до хотел "Емералд" 

РИОСВ – Бургас 

Извършен е обход в границите на 
производствената площадка и външните 
южна и източна страни на свинефермата. При 
действащите в момента на проверката 
метеорологични условия (слънчево време със 
слаб вятър) не е констатирано 
разпространение на неприятни миризми, 
характерни за производствената дейност на 
обекта. 

53. 28.06.2016 жалба 

Сигнал от екипът на проект 
"Солта на живота" на Българска 
фондация Биоразнообразие за 
строителство в защитена зона 
BG0000270 "Атанасовско езеро" 
и защитена местност "Бургаски 
солници" 

РИОСВ – Бургас Извършва се проверка. 

54. 29.06.2016 
електронна 
поща 
 

На плажа в Силистар отново 
фирма е устроила паркинг в 
резервата. 

РИОСВ – Бургас Извършва се проверка. 

55. 29.06.2016 електронна 
поща 

Извършване на съвместна 
проверка с БДЧР - Варна по 
сигнал за състоянието на река 
Хаджийска в частта ѝ около 

РИОСВ – Бургас 

На 28.06.2016 г. представители на БДЧР - 
Варна съвместно с представител на община 
Несебър са извършили проверка по сигнала за 
състоянието на река Хаджийска. 



базата на Министерски съвет в 
к.к. Слънчев бряг 

Констатациите са, че описания участък е със 
силно нарушена проводимост, поради 
наличие на водна растителност в речното 
корито. Направено е предписание на кмета на 
община Несебър за почистване на участъка. 

56. 30.06.2016  зелен телефон Паднал малък щъркел в с. 
Оризаре 

РИОСВ – Бургас 

Щъркелчето е паднало от гнездото, 
вследствие на което е получило счупване на 
крилото. Белият щъркел е защитен вид, 
включен в Приложение 3 на ЗБР, на 
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се настанява 
за лечение в Център за диви животни гр. 
Стара Загора. 

57. 30.06.2016 зелен телефон Паднал бързолет РИОСВ – Бургас 

Птицата е от вида черен бързолет, защитен 
вид и включен в приложение 3 на ЗБР. 
Птицата няма видими наранявания и е 
жизнена. На основание чл.39 ал.2 т.1 от ЗБР 
птицата се освобождава в подходящ район с 
помощ да излети от височина. 

58. 30.06.2016 електронна 
поща 

Получен сигнал в РЗИ - Бургас, 
относно обгазяване от 
свинарник край гр. Ахелой 

РИОСВ – Бургас 

Извършен е обход в границите на 
производствената площадка и външните 
южна и източна страни на свинефермата. При 
действащите в момента на проверката 
метеорологични условия (слънчево време със 
слаб вятър) не е констатирано 
разпространение на неприятни миризми, 
характерни за производствената дейност на 
обекта. 

 
 
  


