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

 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 03.07.2015 Зелен телефон Незаконна автомивка в 
гр.Черноморец в стопанския 
двор, непосредствено до 
супермаркет. Ползват питейна 
вода за миене на автомобилите 
и навсякъде се изсипват 
отпадни води, които 
замърсяват почвата. 
Предполагат, че работи без 
разрешение. 

Община Созопол, 
РИОСВ – Бургас 

На 13.07.2015 г. е извършена проверка на място, 
в присъствието на представител на Община 
Созопол. В момента на проверката се 
установява, че автомивката работи. Водите от 
нея, чрез площадковата канализация, излизат 
извън оградата на обекта, в площта между 
имота и пътя Черноморец - Созопол. Дадено е 
предписание на Община Созопол да се 
предоставят документи, удостоверяващи 
законността на обекта и предприемане на 
действия по компетентност спрямо обекта и в 
срок до 21.08.2015г. да  се уведоми инспекцията 
за резултатите. От Община Созопол е започнато 
административно производство по реда на 
чл.56, ал.2 от ЗУТ за издаване на Заповед на 
кмета на Община Созопол за премахване на 
обекта. 

2 09.07.2015 Зелен телефон На брега на езерото „Вая“, по 
пътя за Г.Езерово, 
нерегламентирано засипване с 
инертни материали и 
строителни отпадъци. 

РИОСВ – Бургас 
Община Бургас 

Извършена е проверка на 17.07.2015 г. 
съвместно с Община Бургас. Съставени са 
актове на нарушителя от служители на 
Дирекция „Околна среда“ 

3 13.07.2015 Зелен телефон В непосредствена близост до 
резерват „Ропотамо“ върху 
плажната ивица в м. Аркутино 
бивакуване с палене на огън. 

РИОСВ - Бургас При проверката са открити следи от бивакуване 
и две загаснали огнища. Бивакуването е 
извършено през почивните дни. Поради 
близостта на горския масив в Резерват 
“Ропотамо“ и опасността от пожар, управителят 
на плаж „Аркутино“ се  е ангажирал да следи за 



недопускане на повторно бивакуване с палене 
на огън.  

4 14.07.2015 Електронна 
поща 

Обява в сайт „bazar.bg“ за 
продажба на маймуни 
капуцин. 

РИОСВ - Бургас Осъществена е връзка на посочения в обявата 
телефонен номер с лицето, което предлага за 
продажба маймуна. То отрича и изразява 
раздразнението си за непрекъснатото 
обезпокояване, относно обявата. Твърди, че 
телефонния му номер е некоректно използван за 
тази цел и не разполага с никаква информация 
по случая. 
По повод и други забелязани в сайта bazar.bg 
обяви за продажба на маймуни, както и с цел 
предотвратяване на нарушения по Закона за 
защита на животните и Закона за биологичното 
разнообразие, Регионалната инспекция по 
околната среда и водите -Бургас се обърна 
писмено (изх. № 5560/24.07.2015 г.) към 
администратора на сайта с молба да бъдат 
премахнати публикуваните обяви. 

5 21.07.2015 Електронна 
поща 

От няколко дни каналът, по 
който се изтичат 
„пречистените отпадни води“ 
от пречиствателната станция в 
с.Лозенец, ваканционното 
селище мирише на фекалии. 

РИОСВ - Бургас На 28.07-29.07.2015 г. е извършена проверка по 
изпълнение на условията в разрешителното за 
заустване на канализационна система на с. 
Лозенец и проверка с прбовземане на водни 
проби от пречистените отпадъчни води за 
физикохимичен анализ. Взета е еднократна и 
съставна средноденонощна водна проба на 
изход ПСОВ с. Лозенец. Сигналоподавателят и 
на двата сигнала е един и същ и присъства на 
проверката. По негови данни в момента на 
проверката не се усеща миризма. Тя се усеща от 
21.30 часа до сутринта. Уведомен е за 
установено на 28.07.2015 г. преливане на 
непречистени отпадъчни води през аварийния 

6 26.07.2015 Електронна 
поща 

Изливане в морето на 
непречистените фекалии от 
пречиствателна станция в 
с.Лозенец. 

РИОСВ - Бургас 



изпускател на ПСОВ. За това нарушение на 
Община Царево е съставен акт за установяване 
на административно нарушение.  

7 22.07.2015 Електронна 
поща 

Авария с изливане на ОВ пред 
хотел „Евридика“ в гр.Несебър 

Община Несебър 
РИОСВ – Бургас 
 

На 22.07.2015 г. е извършена е проверка на 
място съвместно с общ. Несебър. В момента на 
проверката няма изтичане на отпадъчни води на 
плажа и в морето. 
Получено е писмо от „ВиК” ЕАД,  с което 
уведомяват, че в резултат на запушване на 
канализационен колектор, настъпило вследствие 
от изхвърляне на неразградими отпадъци 
(мокри кърпи, мазнини и др.) е имало преливане 
на отпадъчни води. Предприети са незабавни 
действия за почистване с калопочистваща 
техника, с което проблемът е решен. 

8 22.07.2015 Електронна 
поща 

Атракция в к.к. „Сл.бряг“ с 2 
мрежести питона и един малък 
кайман. 

РИОСВ - Бургас При извършената проверка на 19.08.2015 г. е 
констатирано, че се извършва атракция с боа 
удушвач и тигров питон. 
Представени са документи само за боа удушвач. 
Дадени са предписания за представяне на 
документи за тигровия питон. 
Предписанията не са изпълнени, изпратена е 
покана за съставяне на акт съгласно Закона за 
биологичното разнообразие. 

9 25.07.2015 Зелен телефон На къмпинг Арапя, Община 
Царево, бунгало има септична 
яма, която прелива на скалите 
пред хотел „Ивана Палас“ по 
пътя до колите. 

Община Царево С писмо изх. № 5977/27.07.2015 г. сигналът е 
препратен за процедиране по компетентност на 
Община Царево. С писмо вх.№5977/03.08.2015 
г. Общината ни уведомява, че е съставен 
констативен протокол с предписание за 
отстраняване на проблема. При повторна 
проверка от Община Царево проблемът не е 
отстранен и е съставен Акт №000037/30.07.2015 
г. на собственика на имота. При извършена 



трета проверка се установява, че няма изтичане 
от септичната яма. 

10 27.07.2015 Електронна 
поща 

Фекалиите и мръсотията от 
заведение в защитена местност 
Силистар се изливат в реката, 
а оттам в морето 

РИОСВ – Бургас 
Община Царево 

Извършена е проверка за изясняване на 
обстоятелствата по сигнала с участието на 
служител на Община Царево и в присъствието 
на сигналоподателя и управителя на „Виа 
Рационис" ООД - концесионер на морски плаж 
„Силистар". 
При проверката е установено, че районът 
предмет на сигнала, не попада в границите на 
ЗМ „Силистар", но попада в границите на 
природен парк „Странджа". 
В присъствието на сигналоподателя е извършен 
оглед на „увредения" терен. Не е констатирано 
разораване на имоти. Установени са следи от 
заравняване на полски път с булдозер като 
малка купчинка пръст образувана от 
заравняването е избутана към горски масив и е 
оформена престъргана площ с размери 5/5 м. В 
престърганата площ тревната растителност не е 
премахната. Заснети са координати с GPS за 
установяване на местоположението и 
собствеността им. Установено е, че заравненият 
път преминава през имоти, които са частна 
собственост с начин на ползване „изоставена 
орна земя". Към заравнения път води втори 
полски път, общинска публична собственост, 
който достига друг полски път също общинска 
публична собственост, успореден на заравнения 
път в частните имоти и преминава на 
разстояние около 5 - 10 м от него. Общинският 
полски път, успореден на пътя, се е самозалесил 
в частните имоти и има характеристика на гора. 



При проверката е установено, че основният 
поток от МПС преминава през друг общински 
полски път, а заравненият път в частните имоти 
почти не се използва. Въпреки това, предвид 
задължението на Общината да осигури свободен 
достъп до крайбрежната плажна ивица, РИОСВ-
Бургас даде указания на Община Царево да 
осигури проходимост на общински път в имот 
62459.56.5 по КК на с. Резово, община Царево. 
При проверката не е констатирано изтичане и 
заустване на отпадъчни води в прилежащите 
морски води, нито в преминаващата до плажа 
река Силистар. Водите в морето са с естествен 
цвят и мирис. Водите в реката са видимо мътни, 
на места речната повърхност е обрасла с водна 
леща. От двете страни на преминаващ над 
реката мост, водещ до плажа, в близост до 
западния бряг на реката, между водната леща на 
места има мазни белезникави петна, примесени 
с пяна, както и петна с вид на нефтопродукти, с 
диаметър два - три сантиметра всяко, чийто 
произход не е установен при проверката. 
Отляво на моста, в посока към плажа, 
примесените с водна леща петна заемат площ 
приблизително около 4 м2 а отдясно на моста - 
приблизително около 6 м2. В момента на 
проверката реката не достига до морето и не се 
влива в него. 
Констатирано е, че на плажа има изградени две 
заведения: кафе - бар и заведение за хранене 
(снек - бар), отпадъчните води от които се 
отвеждат в две шахти до заведенията, откъдето, 
по данни на управителя на „Виа Рационис" 



ООД, се изчерпват със специализиран 
транспорт. По данни на същия шахтата, в която 
се отвеждат отпадъчните води от кафе - бара, 
която при проверката е запълнена на около две - 
трети от обема си, е с вместимост 
приблизително около 2 - 3 м2, а шестсекционата 
шахта до снек бара е с вместимост около 12 - 15 
м2. В момента на проверката във втората шахта 
се извършва аериране и има развъдена активна 
утайка (биомаса). В последната й секция има 
монтирана помпа, която при проверката не 
работи. Помпата е свързана с преносим 
резервоар, поставен на срещуположния на 
плажа бряг на река „Силистар", посредством 
гумен маркуч с дължина приблизително около 
60 м. В момента на проверката резервоарът е 
почти празен. Управителят на „Виа Рационис" 
ООД е сключил договор с „Ековеце" ЕООД, за 
предоставяне за временно ползване на 1 бр. 
санитарен възел, както и за периодично 
изпомпване на отпадъчните води от септичен 
резервоар (яма). Договорът се изпълнява. 
При проверката не е констатирано преливане на 
отпадъчни води от двете шахти и замърсяване 
на плажната ивица на морски плаж „Силистар".   

11 29.07.2015 Електронна 
поща 

На плажа в гр. Поморие, пред 
хотелите „Сънсет Ризорт“, 
„Пенелопе“ и „Виа Понтика“ 
на няколко пъти през юли 
избиват ОВ, водата става 
кафява и мирише. 

РИОСВ – Бургас 
Община Поморие 

Извършена е проверка от служители на Община 
Поморие. В резултат на повреда на помпата в 
КПС 7 в гр. Поморие за около 20-30 мин. е 
констатирано изливане на БФВ в дъждовния 
колектор в т.21 от дъждовната канализация, 
която се зауства в морето. 

12 02.08.2015 Зелен телефон В Созопол на к-г "Златна 
рибка" изплува тръба за 

Община Созопол Сигналът е предаден по телефона на дежурен в 
Община Созопол. Получен е отговор с 



отходни води, на около 100м. 
от брега. Не е откъсната, а 
надигната и има опасност за 
плаващи плавателни средства. 

вх.№6159/10.08.2015г. от Община Созопол за 
извършена проверка. Установено е, че 
цитираната в сигнала тръба е тръбата, която се 
полага за изграждане на дълбоководното 
заустване от канализационната система на гр. 
Созопол. 

13 02.08.2015 Зелен телефон С. Лозенец, м. "Тарфа", 
неохраняем плаж по вътрешен 
път съобщават за варел 
изхвърлен от морето с надпис 
"Кастрол- моторни масла". Не 
знаят какво има. Няма 
изтичане, но мислят, че е 
пълен. Сигналът е предаден на 
Гранична полиция Царево и 
дежурен Община Царево. 

РИОСВ – Бургас, 
Община Царево, 
Гранично 
Полицейско 
Управление 

Изпратени са писма до Община Царево и 
Гранично Полицейско Управление за 
уведомяване на инспекцията за предприетите 
действия по отношение на получения сигнал. 
Получено е писмо от Община Царево, че след 
направен оглед е установено, че варелът е 
празен и в него няма моторно масло. 

14 03.08.2015 Зелен телефон Паднало малко щъркелче в 
с.Зидарово, Обшина Созопол. 

РИОСВ – Бургас Щъркелът е млад екземпляр с черен клюн, учил 
се е да лети и е паднал от гнездото. Няма 
счупвания или други външни наранявания. 
Върнат е в гнездото с помощта на вишка, 
предоставена от Община Созопол. Белият 
щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид, включен 
в Приложение 3 на ЗБР. 

15 03.08.2015 Зелен телефон Ранена сова, донесена от 
с.Твърдица 

РИОСВ – Бургас Птицата е от вида забулена сова (Tyto alba)- 
защитен вид, включен в Приложение 3 на 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 
Совата е със счупен ляв крак и крило и  на 
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е изпратена за 
лечение в център за диви животни (ЦДЖ)- гр. 
Ст.Загора. 

16 03.08.2015 Зелен телефон Изхвърлено на плажа малко 
мъртво делфинче, липсва част 
от главата-Община 

РИОСВ – Бургас Трупът е на муткур - морска свиня (Phocoena 
phocoena) - защитен вид, включен в 
Приложение 3 на ЗБР. Дължината на тялото е 



Приморско, Маслен нос, плаж 
"Параскеви" 

около 90 см. Трупът е силно разложен- главата е 
пихтиеобразна. На основание чл.39, ал.2, т.4 от 
ЗБР трупът се оставя на мястото, на което е 
намерен. 

17 04.08.2015 Зелен телефон Вранче със счупено крило в 
к.к."Сл.бряг" 

Община Несебър Предаден по компетентност на Община 
Несебър, отдел „Екология“. Сивата врана, 
свраката и чавката, които най-често се срещат в 
населените места, не са включени в 
Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР).   

18 04.08.2015 Зелен телефон Намерен бързолет със счупено 
крило в гр. Бургас, к-с 
"М.Рудник" 

РИОСВ – Бургас Птицата е от вида черен бързолет (A.Apus)- 
защитен вид, включен в Приложение 3 на 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 
Бързолетът е със счупено крило и се нуждае от 
специална медицинска помощ. На основание 
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в 
център за диви животни (ЦДЖ)- гр. Ст.Загора. 
По време на транспортирането птицата умира. 

19 04.08.2015 Зелен телефон След плажа "Атлиман", 
гр.Китеен има мъртъв делфин 

РИОСВ – Бургас Трупът е на муткур - морска свиня (Phocoena 
phocoena) - защитен вид, включен в 
Приложение 3 на ЗБР. Трупът е в напреднал 
стадий на разлагане.   Няма липсващи части от 
тялото. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР 
трупът се оставя на мястото, на което е намерен. 

20 04.08.2015 Зелен телефон В гр.Средец, ул."Раковска" - 
оплетено щъркелче в гнездо. 
Така е от около 10 дена. Има 
сезал около крачето му. 
Опитва се да лети, но не може. 

РИОСВ – Бургас Със съдействието на "ЕВН- България"  с 
помощта на вишка е достигнато щъркеловото 
гнездо. Разплетен е сезала около крачето му и то 
успешно излита. 

21 04.08.2015 Зелен телефон Брегът на езерото Вая до 
Капчето се засипва със 
строителни отпадъци от 
камиони. 

Община Бургас 
РИОСВ – Бургас 

На 17.07.2015г. е извършена съвместна 
проверка с представител на Община Бургас. 
Констатирано е, че в имот 07079.8.829 на брега 
на езеро „Вая“ са натрупани строителни 



отпадъци. Съставени са три акта от служители 
на Дирекция „Околна среда“ по Наредбата за 
опазване на обществения ред и за управление на 
отпадъците.  

22 04.08.2015 Зелен телефон Ранена птица паднала в 
тръстиките на Евиния плаж в 
гр.Бургас. 

РИОСВ – Бургас Птицата не е намерена на указаното от 
сигналоподателя място. Разпитвани са 
плажуващите в района, хората, които ходят на 
кални бани, както и охраната на солниците. 
Никой не е забелязал ранена птица. 
По думите на сигналоподателката птицата, 
която приличала на гларус, се е спуснала, 
падайки към тръстиките в района на лугата. 
Това вероятно е вид рибарка, която се спуска по 
този начин, когато ловува и се храни с риба. 

23 05.08.2015 Зелен телефон В гр. Бургас до "Мосю 
Бриколаж" лебед стои на 
велоалеята и може да бъде 
блъснат. 

РИОСВ – Бургас При извършената проверка птицата не е 
намерена. 

24 05.08.2015 Зелен телефон В с. Зидарово бедстващо 
малко щъркелче 

РИОСВ – Бургас Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia)- 
защитен вид, включен в Приложение 3 на ЗБР. 
Щъркелът е млад екземпляр с още черен клюн, 
не може да лети и е паднал от гнездото. С 
помощта на вишка, предоставена от Община 
Созопол птицата е върната обратно в гнездото.  



25 05.08.2015 Зелен телефон Изхвърлени 2 мъртви животни 
на плажа до Фиестата (на 100 
м. след Фиестатата, на плаж 
"Адам и Ева") 

РИОСВ – Бургас От разговор проведен със сигналоподателката за 
уточняване точното положение на мъртвите 
животни, става ясно, че те са премахнати 
незабавно от плажа от неизвестно за нея лице. 

26 05.08.2015 Зелен телефон На новия вход на 
Пристанището, на камъните 
има изхвърлен малък мъртъв 
делфин. 

РИОСВ – Бургас Трупът е на малко делфинче, мумифицирано, 
липсваща кожа - разложена, откъм главата се 
вижда само череп. Видът е морска свиня  
(Phocoena phocoena) - защитен вид, включен в 
Приложение 3 на ЗБР. На основание чл.39, ал.2, 
т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото, на което 
е намерен. 

27 06.08.2015 Зелен телефон 3 мъртви делфина на плажа на  
"Корал", с.Лозенец 

РИОСВ – Бургас Делфинът е от вида муткур с дължина на тялото 
70 см. Няма липсващи части. Започнал е да се 
разлага.  На основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона 
за биологичното разнообразие се оставя на 
мястото, на което е намерен. 

28 06.08.2015 Зелен телефон 1 мъртъв делфин на устието на 
р.Велека от страната на с. 
Синеморец 

РИОСВ – Бургас Трупът не е намерен. По данни на концесионера 
на плажа тялото е било с дължина около 60 см, 
вероятно видът е муткур. 

29 06.08.2015 Зелен телефон Намерено малко лястовиче в 
гр.Карнобат, паднало при 
бурята.  Няма видими 
наранявания, но е твърде 
малко и не може да лети. 

РИОСВ – Бургас Падналото лястовиче е от вида градска 
лястовица (Delichon urbicum) - защитен вид, 
включен в Приложение 3 на ЗБР. Лястовичката 
няма видими външни наранявания и счупвания, 
в отлично физиологично състояние е, но се 
нуждае от грижи, тъй като е мъничка. Птичето е 
върнато обратно в гнездото. 



30 07.08.2015 Зелен телефон В Царево, на къмпинг 
Нестинарка, на 5-ти 
спасителен пост има 3 трупа 
на делфини. 

РИОСВ – Бургас Открити са 3 трупа на делфини от вида муткур 
(морска свиня). Телата са с дължина 80 см, 
започнали да се разлагат, без липсващи части и 
наранявания. На основание чл.39, ал.2, т.4 от 
Закона за биологичното разнообразие труповете 
се оставя на мястото, където са намерени. 

31 06.08.2015 Електронна 
поща 

Незаконно строителство от 
цигански къщи в 
непосредствена близост до 
гробището във високата част 
на с. Руен. Къщите са в 
действащо дере, а тоновете 
боклуци са в изобилие както 
там, така и в непосредствена 
близост до гориста местност. 
Боклуците се изразяват в 
животински трупове, битови и 
строителни отпадъци. 

РИОСВ – Бургас 
Община Руен 

Извършена е проверка на 10.08.2015 г. Дадено е 
предписание на Община Руен да почисти 
отпадъците в срок до 25.08.2015 г. С писмо 
вх.№6914/01.09.2015г. Общината уведомява, че 
предписанието е изпълнено. 

32 07.08.2015 Зелен телефон В гр. Черноморец между 
залива Вромос и местност 
"Митков мост" изхвърлено 
мъртво делфинче. 

РИОСВ – Бургас Трупът е от вида муткур (Phocoena phocoena), в 
напреднал стадий на разлагане. Дължината на 
тялото е около 80 см. Видът е защитен по 
смисъла на чл.37 от ЗБР. На основание чл.39, 
ал.2, т.4 от Закона за биологичното 
разнообразие трупът се оставя на мястото, 
където е намерен. 

33 07.08.2015 Зелен телефон В Карнобат силна миризма на 
птичи тор. 

ОДБХ Бургас 
Община 
Карнобат 

Сигналът е препратен по компетентност на 
Община Карнобат и ОДБХ Бургас. При 
извършената проверка от ОДБХ Бургас не е 
установено нерегламентирано съхранение и 
преработка на птича тор на територията на 
обекта. 

34 07.08.2015 Зелен телефон В гр. Св. Влас, под комплекс 
"Етъра", изхвърлят мръсната 

Община Несебър На 07.08.2015 г. незабавно е осъществена 
проверка от експерти на Община Несебър. 



вода на плажа. Усеща се остра 
миризма. 

Установено е, че поради възникнал проблем е 
било необходимо източване на част от водите на 
басейна от к-с „Етъра 1 и 2“. Водите не са 
битово- фекални. 

35 07.08.2015 Зелен телефон Умрял делфин на Лозенец, к-г 
"Корал". 

РИОСВ – Бургас Мъртвият делфин е от вида муткур (морска 
свиня). Трупът е без липсващи части, без 
наранявания, във фаза на разлагане.  Дължината 
на тялото е около 60 см. Видът е защитен по 
смисъла на чл.37 от ЗБР. На основание чл.39, 
ал.2, т.4 от Закона за биологичното 
разнообразие трупът се оставя на мястото, 
където е намерен. 

36 10.08.2015 Зелен телефон В с. Зидарово, Община 
Созопол - паднал от гнездото 
болен щъркел. Миналата 
седмица е идвала вишка от 
Созопол да го вдига, но пак е 
паднал. 

РИОСВ – Бургас Птицата е от вида бял щъркел, млад екземпляр, 
силно изтощен. Не се е хранил през последните 
3 дни. Два пъти е качван с вишка в гнездото, 
откъдето е избутван от родителите. Птицата се 
нуждае от специализирана помощ за 
доотглеждане. Видът е защитен по смисъла на 
чл.37 от ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.2 от 
Закона за биологичното разнообразие 
екземплярът се изпраща в Спасителен център за 
диви животни - гр. Ст. Загора. 

37 10.08.2015 Зелен телефон Странен бял прах наръсен в 
тревната площ в участъка 
между ул.“Одрин" и 
ул."Кавала", до "Бр. 
Миладинови", бл.8. 
Притесняват се да не е някаква 
отрова. 

РИОСВ – Бургас 
РДПБЗН - Бургас 

На 10.08.2015 г. е извършена проверка. При 
полъх на вятъра се усеща миризма на препарат 
за растителна защита. Сигналът е предаден по 
телефона на Дежурен Пожарна. Екип от 
експерти на СОД сектор към Районна Дирекция 
по пожарна безопасност и защита на 
населението /РДПБЗН/ - Бургас е събрал 
прахообразното вещество в специален 
контейнер, а мястото на разпръскване е измито. 

38 08.08.2015 Зелен телефон Мъртъв делфин на къмпинг 
„Делфин” между "Варвара" и 

РИОСВ – Бургас При проверката е открит труп на делфин от 
вида муткур (морска свиня). Дължината на 



"Ахтопол". тялото е 1 м. В напреднал стадий на разлагане. 
Липсва голяма част от коремната област. Видът 
е защитен по смисъла на чл.37 от ЗБР. На 
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие трупът се оставя на 
мястото, където е намерен. 

39 08.08.2015 Зелен телефон Изоставено малко щъркелче в 
с. Горица кацнало на стълб. 

РИОСВ – Бургас В телефонен разговор със сигналоподателя се 
установява, че щъркелът е отлетял. 

40 09.08.2015 Зелен телефон Мъртъв делфин в района на 
„Кай Бар”, къмпинг "Градина" 

РИОСВ – Бургас Трупът е в силно напреднал стадий на 
разлагане. Дължината на тялото е около 70-80 
см, от вида муткур. Видът не може да бъде 
точно определен, поради напредналия процес на 
разлагане. На основание чл.39, ал.2, т.4 от 
Закона за биологичното разнообразие трупът се 
оставя на мястото, където е намерен. 

41 09.08.2015 Зелен телефон Бедстващ жив делфин на 
плажа пред хотел "Голдън 
Рейнбоу" в к.к. "Сл.бряг". 

РИОСВ – Бургас Потърсено е съдействие от спасителите на 
плажа. С тяхна помощ делфинът е отплавал 
навътре в морето. 

42 10.08.2015 Зелен телефон Делфинът на к-г “Градина“ не 
е премахнат. 

РИОСВ – Бургас За района на къмпинг „Градина” за същата дата 
е входиран в РИОСВ – Бургас втори сигнал за 
изхвърлен труп на делфин. В посочения район 
на 10.08.2015 са открити 2 трупа на делфин. 
При проверката е констатирано, че и вторият 
труп е в силно напреднал стадий на разлагане, 
определянето по вид е затруднено, най вероятно 
е муткур. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР трупът се 
оставя на мястото, където е намерен. 

43 10.08.2015 Зелен телефон В РИОСВ е донесено птиче 
със счупено и зарастнало на 
криво краче. 

РИОСВ – Бургас Птицата е от вида гълъб - млад екземпляр, без 
характерните белези на гълъб хларупар и скален 
гълъб и не е защитен вид по смисъла на чл.37 от 
ЗБР. Има стара фрактура на единия крак, която 
затруднява ходенето, но е жизнен и е с добър 



размах на крилата. Предвид забраните въведени 
в чл.46 от ЗБР птицата е пусната в подходяща 
среда в безопасен район. 

44 10.08.2015 Зелен телефон На Царево, на плаж 
"Нестинарка" има изхвърлен 
умрял делфин. 

РИОСВ – Бургас Обходен е целият район на плаж "Нестинарка". 
Труп на делфин не е открит. 

45 10.08.2015 Зелен телефон Паркиране върху дюните на 
плаж "Липите", след 
с.Синеморец, който е част от 
ПП "Странджа". 

Община Царево, 
ТП“ДГС-Царево“ 
към ЮИДП-
Сливен 

Предаден по компетентност на Община Царево, 
ТП“ДГС-Царево“ към ЮИДП- Сливен с писмо 
изх. №6394/14.08.2015г. 

46 11.08.2015 Зелен телефон Водата в р.Айтоска, в района 
на с.Българово е замърсена- 
има пяна и неприятна 
миризма. Работниците са 
подали информация на кмета, 
че в района на каменната 
кариера на фирма "Андезит" 
реката също е замърсена. 

РИОСВ – Бургас Извършена е незабавна съвместна проверка на 
място, с експерти на Басейнова дирекция 
„Черноморски район" - Варна и Регионална 
лаборатория - Бургас – 03  в присъствието на 
кмета на с. Българово - сигналоподател. При 
извършения оглед на река Айтоска, от мост над 
реката в района на с. Българово, до цех 
„Българово" на „Каменни кариери" на „Андела“ 
АД не е констатирано наличие на умряла риба. 
В района не се усеща неприятна миризма. 
Водата в реката е мътна. На няколко метра след 
моста, надолу по течението, реката е забентена с 
едри камъни, след забентването на 
повърхността й се наблюдава бяла пяна. При 
проверката, в 1140 ч., е отбрана еднократна 
проба от река Айтоска, от моста, която ще бъде 
анализирана по показатели, определени от 
БДЧР - Варна. 
При извършения оглед на реката, от моста, не е 
констатирано изтичане и заустване на води, в т. 
ч. отпадъчни води в нея, нито изведени тръби 
към реката. Брегът на реката е гъсто обрасъл с 
високи дървета, треви и храсти. 



На същата дата, с цел установяване на 
потенциални източници на замърсяване на река 
Айтоска, са извършени проверки с 
пробовземания на отпадъчни води от два 
обекта, заустващи в притоци на река Айтоска: 
цех за преработка и консервиране на плодове в 
местност „Стамбол сърта", землище на гр. 
Айтос, на „Франко" ЕООД - отбрана е 
еднократна проба от отпадъчни води на изход 
от локалното пречиствателно съоръжение за 
производствени отпадъчни води, преди 
заустването им в „Хамам дере", и 
канализационна система на гр. Айтос - при 
проверката на канализационната система е 
отбрана проба от непречистени отпадъчни води 
на изход от Главен канализационен колектор 1, 
преди заустването им в дере, приток на река 
Айтоска. Проба от отпадъчни води на изход от 
Главен канализационен колектор при 
проверката не е отбрана поради липса на достъп 
до пробоотборната точка. 
Отбраните проби от отпадъчни води ще бъдат 
анализирани по показатели, определени от 
експерта на РИОСВ - Бургас. 
При констатирани нарушения на екологичното 
законодателство във връзка с извършените 
проверки на гореописаните обекти, ще бъдат 
предприети съответните административно 
наказателни мерки. 

47 11.08.2015 Зелен телефон Намерена е малка скална 
лястовичка или бързолет. 
Малка е и не може да лети. 

РИОСВ – Бургас При разговор по телефона със сигналоподателя 
се установява, че птицата е бързолет. Няма 
наранявания, жизнена е. Дадени са указания за 
освобождаване на екземпляра от подходяща 



височина и на основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР. 
48 11.08.2015 Зелен телефон В частта между к-г "Юг" и к-г 

"Корал" има място, което го 
водят частно, заградено е с 
бариера, има ограда, води се 
частна зона, но няма показани 
документи и не е регистрирано 
като к-г. На това място има 
повече от 10 каравани, от 
които се вземат пари и към 
гората са плъзнали маркучи и 
кабели и също се събират 
пари. Има палатки и каравани. 
Химическите тоалетни се 
изхвърлят  в гората. Не става 
въпрос за самият плаж на к-г 
„Корал“ и самият Корал, а за 
мястото под "Кункашла". На 
каравана се вземат по 15 лв., а 
на палатка по 10 лв. Третират 
го като к-г, а не е к-г и частни 
лица събират парите.  

Община Царево Изпратен  по компетентност на Община Царево. 

49 11.08.2015 Зелен телефон На плажа на "Каваците", до х-
л "Св. Никола" и "Аполоня 
Бийч" до пост 3 на 
спасителите има тръба, която 
влиза в морето и пише "чиста 
вода", а текат боклуци. 

РИОСВ– Бургас, 
БДЧР- Варна 
РЗИ  
Община Созопол  

На 18.08.2015г. е извършена е съвместна 
проверка с БД, РЗИ и Община Созопол. По 
данни на БД - колекторът е изграден да отвежда 
подземни води и е мониторингов пункт №48812 
от опорната хидрогеложка мрежа на 
Националния институт по метеорология и 
хидрология към Българската академия на 
науките- финал Варна, както и БДЧР- Варна. 
Сигналът не отговаря на истината. В момента на 
проверката от колектора изтичат видимо чисти 
води без мирис на битово фекални води. Взета е 



проба от РЛ- Бургас. На Община Созопол са 
дадени 2 бр. предписания за установяване на 
нерегламентирани включвания в гореописания 
колектор. 

50 11.08.2015 Зелен телефон Предполагаема зараза от 
морската вода заради 
нерегламентирано заустване 
на фекални води в реката, 
която се влива в морето на 
централен плаж в село 
Лозенец. 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на плаж с. Лозенец и 
ПСОВ Лозенец, поглед на дерето (участък), 
където се заустват отпадни води от ПСОВ. 
Проверката е съвместна с БДЧР и РЗИ- Бургас. 
Пробоотбрани са проби от морската вода. 
Водите в морето при вливането на „сухо дере“ 
са мътни за морска вода, а водите които се 
вливат са със специфичен мирис на фекални 
води. Резултатите от анализите на взетите проби 
от БД потвърждават наличие на органично 
замърсяване с битово-фекален характер (писмо 
с вх.№6152/26.08.2015г.). Анализът от пробите 
на РЗИ също показват силно завишение на 
нормите, в резултат на което със Заповед №РД-
22-22/19.08.2015г. на Директора на РЗИ-Бургас 
е наложена временна забрана за къпане на плаж 
„Лозенец-централен“ (писмо на РЗИ с вх. 
№6544/24.08.2015г.). Поради преливане на 
непречистени отпадъчни води от аварийния 
преливник на входна шахта на ПСОВ Лозенец, 
на Община Царево, собственик на 
канализационната система на с.Лозенец е 
съставен АУАН №91/31.08.2015 г. 

51 11.08.2015 Зелен телефон Малко щъркелче намерено и 
оставено във ветеринарната 
клиника в село Зидарово, 
Община Созопол. 

РИОСВ – Бургас При проверката се констатира, че птицата е от 
вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Екземплярът  
е млад, леко отпаднал - не може да излети, не се 
храни. Нуждае се от специализирана 
медицинска помощ и лечение. На основание 
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР е изпратен за лечение в 



„Спасителен център за диви животни“  
гр. Ст.Загора. 

52 11.08.2015 Зелен телефон Намерена лястовичка в двора 
на затворен комплекс „Перла” 
в Бургас. 

РИОСВ – Бургас При проверката се констатира, че птицата е от 
вида градска лястовица (Delichon urbicum). 
Лястовичката е в добро състояние - жизнена, 
няма външни наранявания. Птицата е оводнена. 
На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР птицата се 
освобождава в подходящ район. 

53 11.08.2015 Зелен телефон Фекални маси се изливат в 
морето на Kaваците до 
спасителен пост №3, от тръба 
с надпис „чиста вода”. 

РИОСВ– Бургас, 
БДЧР- Варна 
РЗИ  
Община Созопол 

На 18.08.2015г. е извършена е съвместна 
проверка с БД, РЗИ и Община Созопол. По 
данни на БД - колекторът е изграден да отвежда 
подземни води и е мониторингов пункт №48812 
от опорната хидрогеложка мрежа на 
Националния институт по метеорология и 
хидрология към Българската академия на 
науките- финал Варна, както и БДЧР- Варна. 
Сигналът не отговаря на истината. В момента на 
проверката от колектора изтичат видимо чисти 
води без мирис на битово фекални води. Взета е 
проба от РЛ- Бургас. На Община Созопол са 
дадени 2 бр. предписания за установяване на 
нерегламентирани включвания в гореописания 
колектор. 

54 11.08.2015 Зелен телефон Бедстващо щъркелче в 
с.Присад, Община Созопол. 

РИОСВ – Бургас При проверката е констатирано, че птицата е от 
вида Бял щъркел (Ciconia ciconia) кацнал в 
двора на работилница в с.Присад. Щъркелът е 
жизнен, млад екземпляр, няма никакви външни 
наранявания, свободно разперва криле. На 
основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР птицата се 
освобождава в подходящ район. Видът щъркел е 
защитен и включен в Приложение 3 на Закона 
за биологичното разнообразие. 

55 11.08.2015 Зелен телефон На Товарно пристанище  в РИОСВ – Бургас На производствената площадка на "II-ро 



Бургас фирмите търгуващи с 
дървен материал, го 
преработват на място и 
стърготините се разнасят в 
района. 

корабно място", собственост на "Транстрой 
Бургас"АД, стопанисвано /отдадено под наем/ 
на фирма "Стоник груп" ООД е извършен 
обход. В момента на проверката не  е 
извършвано дробене на дървесина, но по-рано 
през деня вероятно е било извършвано. Видимо 
няма натрупани отлагания на прахови частици 
зад естествената ограда от дървени трупи. 
Самата площадка също е поддържана чиста в 
задоволителна степен. Работи се съгласно 
условията от издаденото становище на РИОСВ- 
Бургас. 

56 11.08.2015 Електронна 
поща 

Замърсяване с отпадъци в 
района на кв.“Камелия“ в 
к.к."Слънчев бряг", /снимков 
материал/ 

Община Несебър Изпратено е писмо до Община Несебър във 
връзка със задълженията на кмета на Общината 
по чл.19 от ЗУО. Получено е писмо от община 
Несебър за предприетите мерки за почистване 
на терените частна собственост. 

57 12.08.2015 Зелен телефон В гр. Карнобат, кв. "Галата"  
кравеферма изхвърля 
отпадъците си в реката. 

Община 
Карнобат 

Изпратено е писмо на Община Карнобат за 
предприемане на мерки по компетентност. При 
извършената от Общината проверка е дадено 
предписание за почистване на замърсяването. 

58 12.08.2015 Зелен телефон В Бургас в кв..М.Рудник на 
ул.“Априлци“ боядисват коли 
и има опасни изпарения от 
ацетон (от боите) 

РИОСВ – Бургас Констатирано са миризми от ЛОС (летливи 
органични съединения) от по-ранно боядисване. 
Обектът няма издадено разрешително за 
упражняване на дейност, ще бъде наложена 
принудителна административна мярка – 
спиране на дейността на обекта. 

59 12.08.2015 Зелен телефон Лебед на пътното платно, 
местност "Пода"- на 300-400 м 
след бензиностанция "Лукойл" 
посока Созопол. 

РИОСВ – Бургас При проверката е огледан района посочен от 
сигналоподателя, но птицата не е открита. 

60 17.08.2015 Зелен телефон Отглеждане на костенурки на 
ул."Ради Николов" в 

РИОСВ – Бургас При проверката е констатирано, че 3 екземпляра 
от вида шипобедрена костенурка (Testudo 



 
62 13.08.2015 Електронна 

поща 
Водата на плажа в Каваците 
(спасителен пост №3), е 
замърсена със силно  
миришещи органични маси 
(фекалии). 

РИОСВ– Бургас, 
БДЧР- Варна 
РЗИ  
Община Созопол 

На 18.08.2015г. е извършена е съвместна 
проверка с БД, РЗИ и Община Созопол. 
Сигналът не отговаря на истината. В момента на 
проверката от колектора изтичат видимо чисти 
води без мирис на битово фекални води. Взета е 
проба от РЛ- Бургас. На Община Созопол са 
дадени 2 бр. предписания за установяване на 
нерегламентирани включвания в гореописания 
колектор. 

63 13.08.2015 Зелен телефон На плаж "Нестинарка" в 
Царево труп на делфин до 
скалите 

РИОСВ – Бургас По време на проверката делфинът не е открит.  

64 13.08.2015 Зелен телефон Разлята киселина на гърба на 
„Бургас Бус” зад хотел 
„Атлантик” 

РДПБЗН- Бургас 
РИОСВ – Бургас  

Получено е писмо от РДПБЗН за предприетите 
действия – неутрализиранe на киселината и 
почистване на района на разлива. 

65 14.08.2015 Зелен телефон Разложен труп на делфин на РИОСВ – Бургас Трупът е на делфин от вида муткур (Phocoena 

кв."Сарафово". graeca) са отглеждани в метална клетка. Видът 
шипобедрена костенурка е защитен и включен в 
Приложение 3 на ЗБР. Съставен е акт по Закона 
за биологичното разнообразие. 

61 13.08.2015 Зелен телефон От птицефермата на фирма 
„Агрошанс Комерс”ЕООД в 
гр.Карнобат се носи миризма 
на птичи тор. 

РИОСВ – Бургас За обекта е издадена Заповед №РД-
118/28.07.2015 г. за налагане на ПАМ за 
спиране на инсталация за утилизация на свежа 
птича тор и превръщането му в органична тор, 
собственост на „Агрошанс Комерс”ЕООД. 
Директорът на РИОСВ-Бургас е издал решение 
№БС-53-П/01.09.2015 г. за прекратяване на 
процедурата за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС за ИП преработвателен 
процес за утилизация на свежа птича тор и 
превръщането му в органична тор с възложител 
„Агрошанс Комерс”ЕООД. 



Ченгене скеле- на скалите под 
параклиса. 

phocoena ) - силно разложен, с дължина около 
1,20 м. Намира се в трудно достъпен район- 
отвесни скали. Видът е защитен по смисъла на 
чл.37 от ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.4. от 
ЗБР трупът се оставя на мястото, на което е 
намерен. 

66 14.08.2015 Зелен телефон На мястото на бившите 
казарми в к-с“Изгрев“, 
камиони от строежите 
запрашават района, понеже 
товара им е открит. 

Община Бургас, 
Областно пътно 
управление-
Бургас 

Сигналът е препратен по компетентност до 
Община Бургас и Областно пътно управление-
Бургас 

67 16.08.2015 Зелен телефон В гр.Несебър на плажа след 
ивицата с платените чадъри в 
дясно посока с.Равда умрял 
делфин. 

РИОСВ – Бургас Проверката е извършена от Община Несебър. 
Не е открит труп на делфин на посоченото от 
сигналоподателя място.  

68 17.08.2015 Зелен телефон Мъртво делфинче изхвърлено 
на плажната ивица, на 100м. от 
края на ЦП в посока юг до 
стената на морска гара. 

РИОСВ – Бургас Констатирано е, че трупът е на муткур.  
На основание чл.39, ал.2, т.4. от ЗБР трупът се 
оставя на мястото, на което е намерен. 

69 15.08.2015 Електронна 
поща 

Замърсяване на морето в 
района на вилно селище 
Червенка. 

РИОСВ – Бургас 
РЗИ – Бургас, 
БДЧР – Варна 

Извършена съвместна проверка на място от 
експерти на РИОСВ – Бургас, Регионална 
здравна инспекция (РЗИ) – Бургас, Басейнова 
дирекция „Черноморски район” (БДЧР) – Варна 
и Регионална лаборатория Бургас – 03 към 
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 
– София, в присъствието на гл. специалист 
„Строителство” в Община Созопол и 
представител на дружеството - наемател на 
морски плаж „Червенка”.  
При проверката не е констатирано замърсяване 
на плажната ивица, нито изтичане и заустване 
на води, в т. ч. отпадъчни води, в Черно море. 
Водите в морето са с естествен цвят и мирис, на 



места в него има водорасли. 
 

70 16.08.2015 Електронна 
поща 

Незаконно преминаване на 
тежка строителна техника, 
разрушаване на дигите и 
засипване (запушване) със 
скална и земна маса на 
коритото на река Черна под 
моста на главен път Царево-
Ахтопол близо къмпинг 
Нестинарка, град Царево. 

БДЧР - Варна Сигналът е препратен по компетентност на 
БДЧР - Варна 

71 16.08.2015 Електронна 
поща 

Директно заустване на 
фекални води в морето в 
Синеморец, на 200-300м. на 
север от селския плаж. 

РИОСВ- Бургас 
Община Царево 

На Община Царево, през 2013 г., 2014 г. и 2015 
г., има съставени три акта за установяване на 
административни нарушения, както и наложени 
с Наказателни постановления на Директора на 
РИОСВ – Бургас имуществени санкции в размер 
на 6000 лв. (шест хиляди лева). 
В компетенциите на кмета на Община Царево е 
изграждането, поддържането и правилната 
експлоатация на канализационните мрежи и 
съоръженията за пречистване на битови 
отпадъчни води на територията на общината. 

72 17.08.2015 Зелен телефон В село Равадиново  има болен 
щъркел, който не може да 
лети. Щъркелът в момента са 
намира в частен дом на 
ул."Рила". 

РИОСВ – Бургас При проверката е констатирано, че птицата е от 
вида бял щъркел (Ciconia ciconia). 
Няма външни наранявания, но не може да лети, 
поради което се нуждае от специализирана 
помощ и лечение. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие се изпраща в 
„Спасителен център за диви животни”, гр. Стара 
Загора. Видът бял щъркел е защитен и включен 
в Приложение №3 на Закона за биологичното 
разнообразие. 

73 17.08.2015 Зелен телефон В Равадиново над заведение 
"Палмите" в необитаем двор 
бедстващ щъркел. 

РИОСВ – Бургас 



74 17.08.2015 Зелен телефон На плажа в Несебър между 
НСА и самият град има 
изхвърлена мъртва риба без 
глава. 

РИОСВ – Бургас При проверката от Община Несебър е 
установено, че трупът е на делфин, в  
напреднал стадий на разлагане. 

75 17.08.2015 Електронна 
поща 

Силна миризма на фекалии на 
плажа в Сл.бряг, в района на 
почивната база на МС в 
непосредствена близост до 
устието на р.Хаджийска. 

РИОСВ – Бургас  
РЛ - Бургас 
БДЧР – Варна 
РЗИ – Бургас 

На 18.08.2015 г. е извършена съвместна 
проверка от експерти на РИОСВ-Бургас, 
Басейнова дирекция - Черноморски район 
(БДЧР) -Варна, Регионална лаборатория (РЛ) - 
Бургас и Регионална здравна инспекция (РЗИ) - 
Бургас. 
При изправения оглед не се констатира наличие 
на нерегламентирани включвания и зауствания 
отпадъчни води в реката. 

76 17.08.2015 Електронна 
поща 

Изтичане на отпадни води от 
бетонна шахта, които се 
вливат директно в река 
Караагач.  

РИОСВ – Бургас 
Община Царево, 
„ВиК“ ЕАД и 
ф.„Ренесанс“АД 

Извършена е проверка на място в присъствието 
на представители на Община Царево, „ВиК“ 
ЕАД и фирма „Ренесанс“АД. Констатирано е, че 
канализационната система е собственост на 
„Ренесанс“АД и като собственик те са 
предприели действия за ежедневното 
изчерпване на шахтата до извършване на 
ремонта на колектора и нормалното 
функциониране на шахтата и колектора. 
Представен е договор с „Екотой сервиз“ ООД за 
извършване на дейността.  
На „Ренесанс“АД е дадено предписание със 
срок 01.10.2015г. да отстрани възникналата 
техническа авария на колектора, като до 
отстраняването на проблема, бетонната шахта 
да се изчерпва и да не се допуска преливането й.  

77 17.08.2015 Електронна 
поща 

На плажа на „Аполония“, 
Каваците, тръба с надпис 
„Чистая вода“. Водата тече 
постоянно, но от 3 дена вони и 

РИОСВ – Бургас На 18.08.2015г. е извършена е съвместна 
проверка с БД, РЗИ и Община Созопол. 
Сигналът не отговаря на истината. В момента на 
проверката от колектора изтичат видимо чисти 



плуват кафяви къстчета. води без мирис на битово фекални води. Взета е 
проба от РЛ- Бургас. На Община Созопол са 
дадени 2 бр. предписания за установяване на 
нерегламентирани включвания в гореописания 
колектор. 

78 17.08.2015 Зелен телефон Лебед на пътното платно- 
местност „Пода“, на 300-400м 
след бензиностанция „Лукойл“ 
посока Созопол. 

РИОСВ – Бургас При проверката е огледан района посочен от 
сигналоподателя, но птица на пътя не е открита. 

79 12.08.2015 Зелен телефон Намерено е гълъбче с ранено 
крило в района на 
кафе"Малибу", гр.Бургас 

РИОСВ – Бургас При разговор по телефона със сигналоподателя 
са дадени указания за оставяне на птицата на по 
тихо място, на височина, в района в който е 
намерен. 
Домашният скален гълъб не е защитен съгласно 
Закона за биологичното разнообразие. 

80 18.08.2015 Зелен телефон Умрял делфин в Сл.бряг до х-л 
"Хевън" и казино Платинум 

РИОСВ – Бургас Проверката е извършена на 19.08.2015г от 
служители от Отдел „Екология” при Община 
Несебър. Огледана е плажната ивица в района 
посочен от сигналоподателя. Труп на делфин не 
е открит. 

81 14.08.2015 Електронна 
поща 

До скалите, от северната 
страна на ЦП в квартал 
"Крайморие" гр.Бургас се носи 
силна миризма на фекалии и 
има висока растителност. 

РИОСВ – Бургас 
РЗИ – Бургас, 
БДЧР – Варна 
Община Бургас 

При проверката не е констатирано изтичане и 
заустване на отпадъчни води в Черно море 
и/или на плажната ивица на „Централен плаж 
Крайморие”, гр. Бургас.  

82 19.08.2015 Зелен телефон В гр.Бургас, к-с "Зорница", в 
района на бл.30 е "страшна 
смрад". Жалбоподателят 
предполага, че е от откритата 
канализация, която пресича 
светофара на "Зорница" към 
Морската градина. 

РИОСВ – Бургас, 
"ВиК" ЕАД 
Бургас, Община 
Бургас 

Сигналът е препратен по компетентност до 
"ВиК" ЕАД Бургас и Община Бургас. През м. 
август 2015г. от "ВиК" ЕАД е извършено 
обследване на канализационната мрежа на к-с 
"Изгрев" и "Зорница" за нерегламентирани 
зауствания в обходния канал на Атанасовско 
езеро. Не е установено преминаване на БФВ в 
дъждоприемната мрежа. 



83 19.08.2015 Зелен телефон Дива котка в безпомощно 
състояние в района на плаж 
"Липите" 

РИОСВ – Бургас Проверката е извършена съвместно със 
служители на ТП ДГС Царево.Констатирано е, 
че екземплярът е от домашна порода котка, не 
става въпрос за защитен вид. 

84 20.08.2015 Зелен телефон На плаж "Бутамята" в 
Синеморец зад 4-ти спасителен 
пост изхвърлен труп на малко 
делфинче 

РИОСВ – Бургас При проверката се констатира, че трупът е на 
делфин от вида муткур (Phocoena phocoena) в 
напреднал стадий на разлагане, с дължина на 
тялото 70 см. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие трупът се оставя на 
мястото, на което е намерен. 

85 20.08.2015 Зелен телефон Бедстващ малък ням лебед 
край Мандренското езеро до 
бившия свинарник 

РИОСВ – Бургас При проверката се установява, че птицата е от 
вида ням лебед (Cygnus olor) в добро състояние- 
жизнен, без видими външни наранявания. На 
основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата се оставя 
на мястото, на което е намерена. Видът ням 
лебед (Cygnus olor) е защитен и включен в 
Приложение 3 на ЗБР.  

86 20.08.2015 Зелен телефон Бедстващ щъркел извън 
Бургас посока Средец до 
Климатици Дамянов 

РИОСВ – Бургас При извършената проверка е обходен целия 
район посочен от сигналоподателят, но не е 
открита бедстваща птица. 

87 21.08.2015 Електронна 
поща 

Ракиджийница в Община 
Царево, м. "Лозята" не се 
експлоатира праилно, 
замърсява района  и създава 
проблеми на собствениците в 
района. 

РИОСВ – Бургас 
Община Царево 

Не е установено замърсяване на района от 
дейността на обекта. При направения оглед не е 
установено разхвърляни джибри в двора на 
пункта и замърсяване на района извън него. В 
чували има събрани костилки, които предстои 
да бъдат дадени за изхранване на животни. 
В момента на проверката измиване на казани не 
е констатирано. При направения оглед на 
шахтата се установява, че не е препълнена, няма 
преливане от нея.  

88 22.08.2015 Електронна Сметище и отглеждане на РИОСВ – Бургас Имотът е в промишлена зона. В близост няма 



поща животни в село Свобода, 
Бургас 

Община Камено жилищни сгради. В имота няма натрупани 
отпадъци. Има складирани износени 
автомобилни гуми, за които има издаден 
регистрационен документ № 02-РД-168-
00/17.01.2013г. на „Еко Рециклинг Трейд” 
ЕООД Бургас. Отглеждат се 8 кози, 11 кокошки, 
5 прасета и 1000 пилета. Пилетата са в 
помещение. Не са налагани санкции. Няма 
нарушения. 

89 22.08.2015 Зелен телефон Блестящ ибис със счупено 
крило, в двор в с. Синеморец. 
Не може да излети 

РИОСВ – Бургас Птицата е със счупена киткова кост на дясното 
крило. Нуждае се от лечение и специализирана 
медицинска помош. На основание чл. 39, ал. 2, 
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие  
птицата се изпраща на лечение в "Спасителен 
център за диви животни" гр. Стара Загора. 

90 22.08.2015 Зелен телефон Морето около село Синеморец 
е с кафяв цвят, вероятно от 
вливане на отпадъчни води 

РИОСВ – Бургас Сигналът е предаден по телефона на кметски 
наместник с.Синеморец. Получен е отговор от 
кметския наместник за извършена проверка. 
Установено е, че вследствие на проливните 
дъждове на 20.08; 21.08; 22.08.2015 г. се е 
повишило нивото на р.Велека, при което се е 
получил разлив на мътна вода в морето по 
крайбрежната ивица. 

91 22.08.2015 Зелен телефон На централния плаж на село 
Лозенец са изхвърлени от 
морето 3 мъртви малки 
делфина. 

РИОСВ – Бургас При проверката се констатира, че трите делфина 
са малки, труповете са в силно напреднал 
стадий на разлагане. На основание чл. 39, ал. 2, 
т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
труповете се оставят в района, в който са 
намерени. 

92 22.08.2015 Зелен телефон На пътя към село Росен (преди 
селото) има ранен щъркел 

РИОСВ – Бургас При извършената проверка се установява, че 
птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia). 
При пристигането на експертите птицата е 
мъртва. Щъркелът е ударен най-вероятно от 



кола, целият  окървавен.  На основание чл. 39, 
ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие трупът се оставят в района, в 
който са намерен. 

93 23.08.2015 Зелен телефон Малък мъртъв делфин на 
плажа на кв. "Василико", гр. 
Царево 

РИОСВ – Бургас При проверката е обходен района посочен от 
сигналоподателката. Труп на делфин не е 
открит. 

94 23.08.2015 Зелен телефон В Поморийско езеро на вал 
№1 има риболов 

РИОСВ – Бургас Предаден по компетентност на Община 
Поморие. 

95 25.08.2015 Зелен телефон В с.Лозенец от преливник до 
хотел "Жокер" се излива вода, 
която мирише, в рекичката и 
от там в морето 

община Царево, 
РИОСВ – Бургас  

Извършена е незабавна проверка на място, при 
която е установено, че между комплекси по 
улица “Крайбрежна“ в с. Лозенец има 
канализационна шахта в която са включени 
девет колектора. От шахтата има черна тръба с 
диаметър 300-500 мм с наклон видимо към 
дерето, вливащо се на Централен плаж Лозенец. 
При огледа на дерето от моста поради това, че 
то е силно обрасло с растителност не може да се 
установи отведен колектор към дерето. В 
близост до хотелите на около 50 м. се намира 
канално-помпена станция /КПС/, част от 
канализационната система на с. Лозенец. В 
момента на проверката работи една помпа, не 
може да се установи КПС има ли авариен 
изпускател. 
В съставения Констативен протокол на кмета на 
община Царево са дадени задължителни 
предписания за изпълнение. С писмо вх. № 
6818/11.09.2015 г. кмета на община Царево ни 
предоставя информация за КПС Ваканционнно 
селище Лозенец, придружена с копие на 
документация – разрешение за строеж, 
разрешение за ползване, доклад от независим 



строителен надзор, чертежи. 
 

96 25.08.2015 Зелен телефон На плажа на Бяла до водната 
пързалка от хотела излиза 
тръба, която се оттича в 
морето 

РИОСВ – Бургас 
Община Бяла  

Сигналът е препратен за процедиране по 
компетентност на Община Бяла. Община Бяла 
уведомява, че е извършена проверка на място и 
не е установено изтичане на отходни води от 
тръба в морето. 
Водите, които се изтичат са повърхностни и 
подпочвени, тъй като в този район има много 
високи повърхностни води. 

97 25.08.2015 Зелен телефон 2 бедстващи кадънчета в 
гр.Бургас к-с"М.Рудник" до 
бл. 434 

РИОСВ – Бургас При проверката е констатирано, че птиците са 
от вида щиглец (Carduelis carduelis), млади 
птици, вероятно паднали от гнездото. След 
полагане на няколко дни грижи за тях на 
основание чл.39, ал.2, т.1 от Закона за 
биологичното разнообразие птиците се 
освобождават в подходящ район. 

98 25.08.2015 Електронна 
поща 

Изливане на отпадни води от 
канализацията на село 
Варвара, общ. Царево. 

РИОСВ – Бургас 
БДЧР – Варна 
Община Царево 

В момента на проверката изградената 
пречиствателна станция за отпадъчни води 
(ПСОВ), част от канализационната система на с. 
Варвара, не функционира. Към нея не постъпва 
и на изход от нея не изтичат води. Няма 
работещи пречиствателни съоръжения на 
ПСОВ. В момента на проверката отпадъчните 
води от канализационната мрежа на с. Варвара 
не достигат до входната шатха на ПСОВ. След 
преминаване през последната изходна 
ревизионна шахта на канализационата мрежа, 
разположена преди входната шахта на 
пречиствателната станция, те се оттичат по 
гравитачен път и непречистени се заустват във 
водния обект: „Аязменско дере”.  
Във връзка с констатациите при проверката, на 



Община Царево ще бъде съставен акт за 
установяване на административно нарушение. 

99 26.08.2015 Зелен телефон На плаж Силистар в Резово 
поставено метално 
заграждение - затворена врата 
преди паркинга. 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка на 02.09.2015г. Не е 
установено наличие на метално заграждение – 
врата. Полският път е проходим до самия 
морски плаж. Уведомен по телефона е Кметът 
на Община Царево, който е потвърдил, ча 
металната врата, преграждаща полския път е 
премахната. 

100 26.08.2015 Зелен телефон В Поморийско езеро има 
много кайт сърфове. 

Община Царево Предаден на Община Поморие по 
компетентност. 

101 27.08.2015 Зелен телефон До къмпинг „Китен“ на брега 
на морето и устието на реката 
голямо количество умряла 
риба 

РИОСВ – Бургас 
БДЧР – Варна 
РЗИ Бургас 
Регионална 
лаборатория 
Бургас 

Умрелите риби на брега са видимо 
разложени. По данни на сигналоподателя, 
рибите са умрели преди около четири - пет 
дни. 
При проверката не е констатирано изтичане 
и заустване на води, в т. ч. отпадъчни и/или 
замърсени води в река Караагач и в Черно 
море, както и замърсяване на плажната 
ивица. От реката, в района на устието й, е 
отбрана проба за физикохимичен анализ, 
която да бъде анализирана по показатели, 
определени от БДЧР - Варна.  

102 27.08.2015 Зелен телефон До къмпинг Китен на брега на 
морето и устието на реката 
умрял делфин 

РИОСВ – Бургас При проверката е констатирано, че трупът 
на делфина е без глава, в силно напреднал 
стадий на разлагане. Видът не може да бъде 
определен. На основание чл.39, ал.2, т.4 от 
Закона за биологичното разнообразие трупът се 
оставя на мястото, на което е намерен. 

103 27.08.2015 Зелен телефон В езерото на кв. "Горно 
Езерово" бедстващ лебед 

РИОСВ – Бургас При проверката е констатирано, че птицата 
е от вида ням лебед (Cygnus olor)- млада, 



жизнена, без никакви външни наранявания.  
104 27.08.2015 Зелен телефон В началото на м."Шилото", в 

края на комплекс "М.Рудник" 
на 200 метра от гаража за 
камиони, изхвърлени около 20 
чувала с пилешки отпадъци. 

Община Бургас Изпратено е писмо до Община Бургас за 
предприемане на действия. С писмо от 
04.09.2015г. Община Бургас уведомява, че е 
извършена проверка на място, при което е 
установено наличие на 20 бр. чували с птичи 
отпадъци. Чувалите са вдигнати, мястото е 
почистено и отпадъците са загробени. 

105 28.08.2015 Електронна 
поща 

Наличие на нерегламентирани 
депа за битови отпадъци, 
находящи се в урбанизираната 
територия на село Грозден, 
Община Сунгурларе. 

РИОСВ – Бургас Извършена е проверка, дадени са 
предписания на кмета на общината да бъдат 
почистени нерегламентираните 
замърсявания и да се оптимизира системата 
за събиране на отпадъци. 

106 28.08.2015 Зелен телефон В Созопол на централен плаж 
пред хотел "Лотос" изтичане 
вода  от канализацията в 
морето. 

РИОСВ – Бургас 
Община Созопол 
"ВиК" 

Сигналът е препратен до Община Созопол. 
Получен е отговор от Община Созопол за 
извършена проверка. Вследствие на запушен 
канализационен колектор е констатирано 
преливане на БФВ по улици "Одеса" и 
"Републиканска" в гр.Созопол. "ВиК" е 
предприела действия за отстраняване на 
аварията.  

107 29.08.2015 Електронна 
поща 

Притежание на сухоземни 
костенурки в хотелски 
комплекс "Аполон", с.Равда 

РИОСВ – Бургас В двора на хотела са установени 2 
екземпляра от вида Шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca). Те са отнети и 
на основание чл. 39, ал. 2, т.1 от Закона за 
биологичното разнообразие и са освободени 
в подходящ район. Екземплярите са 
жизнени, без наранявания, без паразити и 
признаци на дехидратиране 

108 30.08.2015 Електронна Унищожаване на РИОСВ- Сигналът е изпратен по компетентност на 



поща местообитания, с. Дряново, 
общ. Тунжда. 

Ст.Загора РИОСВ - Ст.Загора. 

109 30.08.2015 Зелен телефон Плажът на Аркутино  е в 
мазут. 

РИОСВ – Бургас Установени са изхвърлени на брега малко 
количество дребни парченца /гранули/ 
мазут. Концесионерът ще почисти 
замърсяването. 

110 30.08.2015 Зелен телефон Созопол, Централен плаж, 
южна алея - фекални води. 

РИОСВ – Бургас Сигналът е идентичен със сигнал №104 

111 31.08.2015 Зелен телефон Замърсяване с мазут на южен 
плаж, Несебър 

РИОСВ – Бургас Дадено е предписание на концесионера на 
морски плаж "Южен плаж"-Несебър да се 
почисти назабавно плаажната ивица от 
замърсяването с мазут.  

112 31.08.2015 Зелен телефон Намерен сокол в Св. Влас. РИОСВ – Бургас След проведен разговор със 
сигналоподателя за уточняване точното 
местоположение на птицата, се установява, 
че тя е излетяла. 

113 31.08.2015 Зелен телефон На къмпинг Арапя е намерено 
малко соколче. 

РИОСВ – Бургас При извършената проверка птицата не е 
открита. 
На 02.09.2015 г. същият сигналоподател е 
намерил отново птицата и я е предал на 
спец. охрана при РИОСВ – Бургас. При 
огледа се установява, че птицата е сокол  
(Falco subbuteo). Не може да лети - вероятно 
е с фрактура на крилото. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие соколът  се 
изпраща за лечение в „Спасителен център за 
диви животни”, гр. Стара Загора. 

 
 
 


