ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 Г.
№

ДАТА

ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
РИОСВ - Бургас

1.

04.07.2016 г. зелен телефон

Умрял делфин на шофьорския
плаж в гр. Созопол

2.

04.07.2016 г. зелен телефон

Паднал щъркел със счупено
крило в с. Черно море

04.07.2016 г. зелен телефон

Замърсяване на морската
вода с отпадни води в
северната част на плаж “
Централен – Лозенец“

4.

04.07.2016 г. зелен телефон

Силна миризма на фекалии от
канала срещу заведение
"Воденицата" в Бургас се
излива се в морето

5.

04.07.2016 г. зелен телефон

Кайтсървисти гонят птиците
на Поморийско езеро

6.

04.07.2016 г. зелен телефон

Върху дюните на плаж
"Карадере" са поставени

3.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена е проверка, при която е обходена
цялата плажна ивица на шофьорския плаж. Труп на
делфин не е намерен.
Щъркелът е млад екземпляр, в добро жизнено
състояние. Липсват 3 махови пера, което не пречи
РИОСВ - Бургас
на летенето. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР
птицата се освобождава в подходящ район.
Проведен е разговор със сигналоподателя, в който
твърди, че е усетил специфична миризма в посока
от крайбрежните морски води на централен плаж РИОСВ - Бургас
Лозенец, определена като миризма на битовофекални води. Няма изтичане и заустване на води
в крайбрежните води.
Извършена е съвместна проверка с представители
на БДЧР - Варна. При проверката, от канала
изведен на морски плаж "Бургас-север"
предназначен да отвежда дъждовни води няма
РИОСВ – Бургас
изтичане на води, в т.ч. отпадъчни води в
БДЧР - Варна.
крайбрежните морски води. Морската вода е с
естествен цвят и мирис без следи от замърсяване,
опалесценция
и/или
нефтен
филм
на
повърхността.
Дадено е предписание на кмета на община
РИОСВ - Бургас Поморие да осигури охрана на територията на ЗМ
и ЗЗ "Поморийско езеро".
Сигналът е препратен по компетентност на
Областен управител - Варна и кмет на община

каравани. От северната част
на плажа до "Черни нос" има
20 каравани

Бяла.

7.

04.07.2016 г. зелен телефон

В м.с. Черно воре е намерено
паднало малко соколче.

РИОСВ - Бургас

Намерената птица е вида керкенез или
черношийна ветрушка - защитен вид, включен в
приложение 3 на ЗБР. Соколчето е малко, поради
което се нуждае от доотглеждане. На основание
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се настанява за отглеждане в
Център за диви животни - Стара Загора.

8.

05.07.2016 г. зелен телефон

Намерен паднал щъркел

РИОСВ - Бургас

Птицата е от вида бял щъркел, защитен вид.
Намерена е в двор в с. Дебелт. При опит да бъде
уловена, птицата е отлетяла в гнездото си.

9.

05.07.2016 г. зелен телефон

10.

05.07.2016 г. зелен телефон

11.

05.07.2016 г. зелен телефон

Мъртъв делфин на плаж
"Приморско-север"

РИОСВ - Бургас

12.

07.07.2016 г. електронна поща

Постъпила жалба в РЗИ Бургас за замърсяване на
морската вода с отпадъчни
води на плажа в с. Свети Влас,
пред комплекс "Скай Дриймс"

РИОСВ - Бургас

13.

07.07.2016 г. зелен телефон

На плажа пред хотел "Петър и
Павел" в гр. Поморие морето

община
Поморие

Намерен паднал малък
бързолет
Умрял делфин до единия от
кейовете в с. Равда

РИОСВ - Бургас
Община
Несебър

Дадени са указания по телефона за помощ чрез
подхвърляне нависоко, за да излети.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Несебър за проверка и обезвреждане на трупа.
Делфинът е от вида голяма афала, оплетен в
рибарска мрежа. На основание чл.39, ал.2, т.4 от
ЗБР трупът се оставя на мястото, където е намерен.
Извършена е проверка от експерт на РИОСВ Бургас с участието на служител на кметство "Свети
Влас". Не е констатирано изтичане на отпадъчни
води на морски плаж "Нов плаж" в с. Свети Влас и
в района на пред комплекс "Скай Дриймс". Няма
заустване на отпадъчни води в крайбрежните
морски води. Водите в морето са с естествен цвят и
мирис.
Уведомена е община Поморие. Дадени са
указания за извеждане на делфина в открито море.

е изхвърлило жив делфин

14.

07.07.2016 г. зелен телефон

Мръсна морска вода, кафява
пяна и силна миризма на
плаж "Корал", къмпинг "Юг"

15.

07.07.2016 г. електронна поща

Открит е делфин на плажа
преди солниците

РИОСВ - Бургас

16.

08.07.2016 г. зелен телефон

Паднал и прибран щъркел в с.
Тръстиково

РИОСВ - Бургас

17.

11.07.2016 г. зелен телефон

Премазани около 10 патици
на пътното платно. Молба да
се уведоми природозащитна
организация.

РИОСВ - Бургас

18.

11.07.2016 г. зелен телефон

В м. Силистар на мостчето на
паркинга в близост до плажа
хора ловят костенурки.

РИОСВ - Бургас

11.07.2016 г. жалба

Отглеждане на голямо стадо
говеда в землището на с.
Дъбовица, които влизат в
частни имоти и нанасят щети

община
Сунгурларе

19.

РЗИ - Бургас

Делфинът е отплувал.
Сигналът е препратен по компетентност на РЗИ Бургас. По данни на сигналоподателя няма
изтичане на води на морски плаж "Корал" и
заустване на води в Черно море. Няма изведени
тръби на плажната ивица или към морето.
Извършена е проверка от служители на РЗИ Бургас и е взета проба от морска вода. След
изпитване на пробата се установени стойности,
които отговарят на отлично качество на морската
вода.
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.
Птицата е от вида бял щъркел, защитен вид. Няма
видими наранявания, жизнена. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР се освобождава в подходящ
район в с. Новоселци в района на язовира.
Изпратено е писмо до БДЗП ПЗЦ "ПОДА" с молба
за съдействие за набелязване на ефективни мерки
за предотвратяване на инциденти с преминаващи
птици.
Сигналът е предаден по телефона на Директора на
ТП "ДГС-Царево". Извършена е проверка от
служител на ТП "ДГС-Царево". Установено е едно
лице, което е било на моста на р. Силистар с
въдица. Не е установен улов на костенурки.
Извършена е проверка от комисия на община
Сунгурларе. Не се констатира наличие на говеда по
улиците, както и изпражнения от тях. Комисията е
направила предложение до кмета на общината да
издаде заповед, с която да районира пасищата и

20.

21.

08.07.2016 г. зелен телефон

изхвърлен малък делфин в м.
Арапя, гр. Царево

РИОСВ - Бургас

11.07.2016 г. зелен телефон

Замърсяване с фекалии на
плажа на къмпинг "Арапя" гр.
Царево

община
Царево

22.

11.07.2016 г. зелен телефон

Намерен бързолет в к-с
Славейков.

РИОСВ - Бургас

23.

11.07.2016 г. зелен телефон

Изхвърлен от морето малък
делфин на неохраняемия
плаж в гр. Царево.

община
Царево

24.

11.07.2016 г. зелен телефон

Намерен паднал щъркел в с.
Извор.

РИОСВ - Бургас

25.

11.07.2016 г. зелен телефон

Намерено паднало лястовиче
в с. Свети Влас

РИОСВ - Бургас

26.

11.07.2016 г. зелен телефон

Пръскат ябълковите градини в
с. Грозден с химикали. Силна

БАБХ - Бургас

водопоите, както и маршрута за придвижване до
тях.
Делфинът е от вида муткур. Няма следи от
насилствена смърт. Проверката е извършена с
полиция и ветеринарен лекар.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево.
Птицата е от вида черен бързолет, включен в
приложение 3 на ЗБР. Намерена е на земята.
Птицата е здрава, жизнена без наранявания. На
основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР се освобождава в
подходящ район, кото ѝ е помогнато да излети от
височина.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Щъркелът е паднал между високи треви в двор и
не може да се измъкне сам. Възрастен екземпляр
без видими наранявания и счупвания. На
основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР птицата е
освободена в подходящ район.
Дадени са указания по телефона за доотглеждане
и освобождаване в природата. По описание видът
е черен бързолет и с помощ чрез подхвърляне
нависоко, се освобождава за да излети.
Извършена е проверка от БАБХ - Бургас и
жалбоподателя е уведомен за резултата.

задушлива миризма.

12.07.2016 г. зелен телефон

Гъст черен дим над
„Кроношпан“ЕООД и отива
към кв.Долно Езерово, езеро
Вая, к-с“Меден Рудник“

РИОСВ - Бургас

12.07.2016 г. зелен телефон

Паднала малка лястовичка,
донесена в сградата на РИОСВ
- Бургас

РИОСВ - Бургас

29.

12.07.2016 г. жалба

Незаконен паркинг от
концесионера на плаж
"Силистар"

РИОСВ - Бургас

30.

13.07.2016 г. зелен телефон

Мъртъв делфин на малкия
плаж в м. Арапя, гр. Царево

община
Царево

31.

13.07.2016 г. зелен телефон

Мъртъв делфин на
поморийския плаж.

община
Поморие

32.

14.07.2016 г. зелен телефон

Има умряла риба в реката в с.

РИОСВ - Бургас

27.

28.

С писмо
от „Кроношпан България" ЕООД е
изискана незабавна информация за настъпили
събития с екологични последствия на площадката
.Получен е факс, че натоварването е нормално и
всички пречиствателни съоръжения са били в
нормален режим на работа. Няма настъпили
аварии и инциденти.
В сградата на РИОСВ - Бургас е донесено намерено
в гр. Созопол малко лястовиче. Птичето е още в
пухово оперение от вида градска лястовица защитен вид. По време на транспортирането от гр.
Созопол лястовичето е умряло.
Извършена е проверка, при която се установи, че в
имота предмет на жалбата няма паркирани
автомобили. Не се установи замърсяване на
територията.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/14.04.2015 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.
Извършена е проверка, при която не се констатира

Русокастро общ. Камено

33.

14.07.2016 г. зелен телефон

34.

14.07.2016 г. електронна поща

35.

14.07.2016 г. зелен телефон

36.

14.07.2016 г. зелен телефон

наличие на умряла риба. Водите в реката на места
са замътени, но с естествен цвят и мирис, без
следи от замърсяване. Отбрана е еднократна
проба от реката за анализ.
Извършена е съвместна проверка от експерти на
РИОСВ - Бургас, БДЧР - Варна и РЛ - Бургас.
Установено е, че сигналът е във връзка с вещество
с неизяснен състав и произход, наподобяващо
живак, открито в две от трите корита на чешма с
три чучура в с. Кръстина, общ. Камено. При
РИОСВ – Бургас
Изхвърлен живак във водоем
проверката от двата чучура изтичат видимо чисти
БДЧР – Варна
в м. Тухлата в с. Кръстина
води без следи от замърсяване. От третия чучур не
РЗИ - Бургас
изтичат води. От експерти на РЛ са отбрани две
проби, които да бъдат анализирани по показатели
живак, олово, арсен и кадмий. Резултатите от
анализа не показват наличие на метали.
Извършена е проверка от РЗИ - Бургас и са взети
проби за анализ.
При извършената проверка се установява, че
Съвместна проверка с БДЧР помпата, която претласква водите от КПС - Обзор
Варна на сигнал за
РИОСВ – Бургас към ПСОВ "Обзор-Бяла" е аварирала.
възникнала авария по битовоБДЧР – Варна В момента на проверката няма изтичане на
фекалния колектор на гр.
отпадъчни води. Помпата е демонтирана и
Обзор, разположен под
изпратена за ремонт. Отпадъчните води от КПС се
крайбрежната алея.
източват периодично с фекална машина.
Извършена е проверка. Птицата е от вида гларус.
Намерена е района на централния плаж - Бургас.
Намерена ранена птица в
РИОСВ - Бургас Птицата е с тежка фрактура на крилото. Видът не е
Бургас.
защитен вид. Освобождава се в подходящ район,
близо до сладка вода.
На плаж "Алепу" морето е
Извършена е проверка. Обходена е цялата плажна
РИОСВ - Бургас
изхвърлило 4 мъртви делфина
ивица, намерени са 5 мъртви екземпляра. На

основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя
на мястото където е намерен. Поради риск от
зарази е потърсено съдействие от община Созопол
за обезвреждане.
37.

14.07.2016 г. зелен телефон

На плажа до станцията на
министерски съвет в к.к.
Слънчев бряг има лебед,
който не може да лети

РИОСВ - Бургас

Проведен е разговор със сигналоподателя. Лебеда
е в добро състояние.

община
Несебър

Сигналът е препратен по компетентност на община
Несебър. При разговор със сигналоподателя е
потвърдено наличието на изхвърлени мъртви
делфини. При извършената проверка не са открити
трупове.

РИОСВ - Бургас

Извършена е проверка. На посоченото място в
сигнала не е намерен труп на делфин.

38.

14.07.2016 г. зелен телефон

На плаж Обзор морето е
изхвърлило голямо
количество едра риба

39.

15.07.2016 г. зелен телефон

Труп на делфин на северен
плаж в Бургас срещу сърф
училището

40.

15.07.2016 г. електронна поща

На южния плаж на гр. Китен
има изкоренени тръстики,
терена е циментиран.

община
Приморско

41.

18.07.2016 г. зелен телефон

Двойка лебеди на пътя до м.
"Пода"

РИОСВ - Бургас

42.

18.07.2016 г. зелен телефон

Изхвърлено делфинче на
плаж "Силистар"

община
Царево

Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Посочената територия не попада в
границите на защитени територии по смисъла на
ЗЗТ, както и в защитени зони от "Натура 2000". Не
се засягат дюни и природни местообитания.
Извършена е проверка. Обиколен е районът в
участъка бензиностанция "Лукойл" - м. Пода. Не е
установен лебед по пътното платно. В този участък
птиците редовно извършват хранителни миграции
от единия водоем в другия, преминавайки през
пътното платно.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения
от забраните, а именно да бъдат вземани от
мястото, където са намерени, мъртви екземпляри

43.

18.07.2016 г. зелен телефон

Умрял делфин пред хотел
"Белите платна" в Поморие

община
Поморие

44.

18.07.2016 г. зелен телефон

Паднал ранен щъркел със
счупено краче в кв. Долно
езерово

РИОСВ - Бургас

45.

18.07.2016 г. зелен телефон

След бункера на Солниците на
РИОСВ - Бургас
плажа има умряло делфинче.

46.

18.07.2016 г. зелен телефон

Четири мъртви делфина в
района на Солниците.

РИОСВ - Бургас

47.

18.07.2016 г. зелен телефон

Два мъртви делфина на
къмпинг "Ахелой"

община
Поморие

от вида китоподобни, с цел да бъдат премествани
и обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/2015 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.
Щъркелът е млад екземпляр, паднал от гнездото
със счупен крак. На основание чл.39, ал.2, т.2 от
ЗБР е настанен за лечение в Център за диви
животни - Стара Загора.
Намерени са 2 мъртви делфинчета от вида муткур.
Труповете са стари. Не се наблюдават следи от
човешка намеса. На основание чл.39, ал.2, т.4 от
ЗБР трупът се оставя на мястото където е намерен.
Поради риск от зарази е потърсено съдействие от
община Бургас за обезвреждане.
Намерени са общо 10 екземпляра мъртви делфини
от вида муткур. Труповете са стари. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото
където е намерен. Поради риск от зарази е
потърсено съдействие от община Бургас за
обезвреждане.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/2015 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.

48.

18.07.2016 г. зелен телефон

Умрял делфин на шофьорския
плаж на 200 м. от "Св. Тома"

РИОСВ - Бургас

49.

18.07.2016 г. зелен телефон

Труп на делфин в района на
Солниците.

РИОСВ - Бургас

50.

18.07.2016 г. електронна поща

Изхвърлени умрели делфини
след заведение Фиеста до
Солниците.

РИОСВ - Бургас

18.07.2016 г. електронна поща

Намерен на плажа под
старите къщи в Поморие
мъртъв муткур с изрязани
филета

община
Поморие

51.

52.

18.07.2016 г. зелен телефон

Няколко умрели делфинчета
на къмпинг "Ахелой"

община
Поморие

53.

18.07.2016 г. зелен телефон

На плаж "Ахелой" има улряло
делфинче

община
Поморие

Извършена е проверка. Намереният труп е силно
разложен. На основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР
трупът се оставя на мястото където е намерен.
Поради риск от зарази е потърсено съдействие от
община Созопол за обезвреждане.
Намерени са общо 10 екземпляра мъртви делфини
от вида муткур. Труповете са стари. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото
където е намерен. Поради риск от зарази е
потърсено съдействие от община Бургас за
обезвреждане.
Намерени са 2 мъртви делфинчета от вида муткур.
Труповете са стари. Не се наблюдават следи от
човешка намеса. На основание чл.39, ал.2, т.4 от
ЗБР трупът се оставя на мястото където е намерен.
Поради риск от зарази е потърсено съдействие от
община Бургас за обезвреждане.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Извършена е проверка, труп на делфин
на посочения плаж "Изток" не е открит.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/2015 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/2015 г. на МОСВ да ползва изключения от
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,

18.07.2016 г. зелен телефон

Намерена черна птица с
дълга, тънка и жълта човка в
двора на фирма "Салекс"

55.

18.07.2016 г. зелен телефон

Проблем
сметоизвозването
в
Синеморец общ. Царево

56.

19.07.2016 г. зелен телефон

Намерено и прибрано малко
бухалче/сова в к-с Меден РИОСВ - Бургас
Рудник

19.07.2016 г. зелен телефон

На Бункера до солниците, до
скалите морето е изхвърлило РИОСВ - Бургас
делфинчета.

19.07.2016 г. зелен телефон

Намерено малко мъртво
делфинче
в
къмпинг община
"Делфин" между Варвара и Царево
Ахтопол.

54.

57.

58.

59.

20.07.2016 г. зелен телефон

60.

19.07.2016 г. зелен телефон

РИОСВ - Бургас

със
с. РИОСВ - Бургас

Отглеждане на пойни птици
щиглец и скатия в клетки в х-л РИОСВ - Бургас
"Еврика", Слънчев бряг
Труп на прострелян делфин на
РИОСВ - Бургас
плаж "Св. Тома" в Созопол

където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Извършена е проверка. Намерена е птица,
заклещена в задния двор на фирмата. Птицата е от
вида голям корморан и не е защитен вид.
Освободен е в подходящо място - езеро Вая.
Извършена е проверка в присъствието на кмета на
с. Синеморец и сигналоподателя. В момента на
проверката контейнерите и прилежащите им
пространства са почистени. По данни на кмета
сметоизвозването става веднъж дневно.
Птицата е от вида чухал, малка и се нуждае от
специализирана помощ и доотглеждане. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща в
Спасителен център за диви животни гр. Стара
загора.
Трупът е на делфин от вида муткур, защитен вид.
На основание чл.39, ал.1, т.4 от ЗБР се оставя на
мястото на което е намерен.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
При извършената проверка не са
екземпляри от защитени видове птици

открити

Извършена е проверка. Намереният труп е силно
разложен. Няма следи от огнестрелна рана. На

61.

20.07.2016 г. зелен телефон

Намерено мъртво делфинче община
на плаж Арапя
Царево

62.

20.07.2016 г. зелен телефон

Труп на делфин на северен община
плаж Приморско
Приморско

63.

20.07.2016 г. зелен телефон

Труп на делфин на плаж
РИОСВ - Бургас
"Лепите", Синеморец

64.

20.07.2016 г. зелен телефон

Мъртъв делфин на централен
РИОСВ - Бургас
плаж Бургас

65.

20.07.2016 г. зелен телефон

Труп на делфин на плаж
РИОСВ - Бургас
Корал

66.

20.07.2016 г. зелен телефон

Труп на делфин на плаж
РИОСВ - Бургас
Василико, гр.Царево

67.

20.07.2016 г. зелен телефон

Изхвърлени два делфина

основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя
на мястото където е намерен. Поради риск от
зарази е потърсено съдействие от община Созопол
за обезвреждане.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Общината притежава Разрешително
№ 681/2016 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.
На основание чл.39, ал.1, т.4 от ЗБР се оставя на
мястото на което е намерен.
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.
Сигналоподателят е погребал делфина по
инструкции на Сдружение "Да спасим Корал".
Сигналоподателят е погребал делфина по
инструкции на Сдружение "Да спасим Корал" на
миден плаж.
Сигналът е препратен по компетентност на община Поморие. Общината притежава Разрешително № 630/2015 г. на МОСВ да ползва изключения от забраните, а именно да бъдат взе-

68.

20.07.2016 г. зелен телефон

Изхвърлен от морето малък
община
делфин на плаж ММЦ
Приморско
Приморско

69.

20.07.2016 г. зелен телефон

Намерени два делфина на к-г община
"Нестинарка" Царево
Царево

70

20.07.2016 г. жалба

Миризми от отглеждане на община
животни до къщите в с. Атия
Созопол

71.

21.07.2016 г. зелен телефон

До
почивна
станция
"Подкрепа" в гр. Поморие два трупа на делфини

72.

21.07.2016 г. зелен телефон

Труп на малък делфин с
прободна рана

73.

21.07.2016 г. зелен телефон

Бълват фекалии от тръба до
бетонирана площадка в края

мани от мястото, където са намерени, мъртви
екземпляри от вида китоподобни, с цел да бъдат
премествани и обезвреждани.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Общината притежава Разрешително
№ 681/2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Созопол.

Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/2015 г. на МОСВ да ползва изключения от
община
забраните, а именно да бъдат вземани от мястото,
Поморие
където са намерени, мъртви екземпляри от вида
китоподобни, с цел да бъдат премествани и
обезвреждани.
Извършена е съвместна проверка със служители на
РИОСВ - Бургас РУ Приморско. Няма данни за умишлено
причинена смърт.
РИОСВ – Бургас Извършена е съвместна проверка от експерти на
БДЧР – Варна РИОСВ – Бургас, РЛ-Бургас и БДЧР – Варна. При

на к-г "Крайморие"

74.

21.07.2016 г. електронна поща

На плаж Нестинарка гр.
Община
Царево изхвърляни мъртви
Царево
делфини.

75.

21.07.2016 г. зелен телефон

Изхвърлен на скалите труп на община
делфин на к-г "Арапя"
Царево

76.

21.07.2016 г. зелен телефон

Два трупа на делфини на община
залив "Ахто" в Ахтопол
Царево

77.

21.07.2016 г. зелен телефон

Два трупа на делфини на плаж община

огледа на района в края на къмпинг „Крайморие“
се установява изведена тръба към морето. От
тръбата в момента на проверката не изтичат води
и в района не се усеща мирис на битово-фекални
води. По скалите има следи от изтичане на води.
Морската вода е с естествен цвят и мирис. Поради
липса на изтичане на води от тръбата не е взета
водна проба за физико-химичен анализ. На кмета
на община Бургас е дадено предписание да се
представи в РИОСВ – Бургас информация
придружена със съответната документация за
предназначението на установената тръба в края
на къмпинг „Крайморие“.
Сигналоподавателя е уведомен за действията,
които РИОСВ Бургас и притежателите на
Разрешителни за изключинша от забраните на ЗБР
предприемат в рамките на своята компетентност
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община

"Аркутино"

Приморско

78.

22.07.2016 г.

зелен телефон

Усеща се много силна
неприятна миризма от морето РИОСВ - Бургас
в с. Равда

79.

22.07.2016 г.

зелен телефон

Намерена
птица
РИОСВ - Бургас
бухал/кукумявка в гр. Бургас

80.

22.07.2016 г.

електронна поща

На фара на Ахтопол по община
скалите има тяло на делфинче Царево

81.

22.07.2016 г.

зелен телефон

На плажа пред хотел "Св.
Никола" –гр. Созопол има теч община
от тръба. Излива се мръсна Созопол
фекална вода.

82.

22.07.2016 г.

зелен телефон

Донесен в РИОСВ - Бургас
РИОСВ - Бургас
малък чухал

83.

25.07.2016 г.

зелен телефон

Лоша миризма през целия
ден, по-силна около 18 ч. в кв. РИОСВ - Бургас
Лозово

Приморско. Общината притежава Разрешително
№ 681/2016 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.
Извършена е проверка. Обходен е района около
свинефермата и ПСОВ "Равда-Слънчев брягНесебър". Не са констатирани неприятни миризми,
характерни за дейността на обектите.
Намерената птица е от вида домашна кукумявка,
защитен вид. Птицата е в добро състояние и се
освобождава на подходящо място.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево по телефон. Общината притежава
Разрешително № 680/23.06.2016 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.
Извършена е проверка от представители на РЗИ и
община Созопол. В момента на проверката няма
теч от тръба. Взети са проби за анализ на морската
вода от РЗИ. Тръбата е поставена с цел отвеждане
на дъждовни води.
Намереното птиче е от вида чухъл - защитен вид.
Млад екземпляр, нуждае се от доотглеждане. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща в
Център за диви животни - Стара Загора.
Извършени са проверки на данните за КАВ от
станциите в кв. Долно Езерово, к-с Меден Рудник и
оптичната система ДОАС в РИОСВ - Бургас. Няма

84.

25.07.2016 г.

зелен телефон

Намерен труп на делфин на
община
плажа на Поморие между
Поморие
старата и новата част

85.

25.07.2016 г.

зелен телефон

Десетина лебеда се движат по
пътното платно на изхода на РИОСВ - Бургас
Бургас, след бенз. "Лукойл"

86.

25.07.2016 г.

зелен телефон

Открит язовец в необитаем
РИОСВ - Бургас
имот в гр. Обзор

87.

25.07.2016 г.

зелен телефон

Намерен труп на делфин в гр. община
Поморие до хотел "Сън Сити" Поморие

88.

25.07.2016 г.

зелен телефон

89.

25.07.2016 г.

електронна поща

Забелязана
лодка,
която
според сигналоподателката
събира бяла мида в гр. ИАРА
Ахтопол в района на к-г
"Делфин"
Шум от КПС в близост до
РИОСВ - Бургас
къщите
в
гр.Царево,

регистрирани
превишения
на
пределно
допустимите концентрации по нито един от
измерваните показатели - сероводород, бензен,
въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотни
оксиди и фини прахови частици.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/2015 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.
Не е извършена проверка. В този участък птиците
редовно извършват хранителни миграции от
единия водоем в другия, преминавайки през
пътното платно.
Проведен е разговор по телефона със
сигналоподателя и са дадени разяснения.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Поморие. Общината притежава Разрешително №
630/2015 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.
Не е извършена проверка. От тел.112 сигналът е
предаден по компетентност на ИАРА.
Извършена е проверка, на която присъства и
жалбоподавателката. Установено е, че шумът е

кв.Василико

90.

25.07.2016 г.

зелен телефон

Намерено птиче със счупено
крило в ММЦ гр. Приморско

91.

26.07.2016 г.

жалба

Дългогодишен проблем на к-г
Китен. Рибари разкопават
бента на р. Караагач и цялата
мръсотия се влива в морето.

92.

26.07.2016 г.

електронна поща

Замърсяване на околната
среда в Лесопарк "Росенец"

93.

26.07.2016 г. жалба от РЗИ-Бургас

краткотраен и епизодичен.
Намерената птица е от вида рибарче и е със
счупено крило. Защитен вид, включен в
РИОСВ - Бургас Приложение 3 на ЗБР. На основание чл.39, ал.2, т.2
от ЗБР птицата е настанена за лечение в Център за
диви животни - Стара Загора.
Извършена е съвместна проверка с БДЧР - Варна.
При проверката не е констатирано разкопаване
или следи от разкопаване. Реката достига до
морето и се влива в него. При проверката няма
изтичане и заустване на води в т.ч. отпадъчни или
БДЧР - Варна
замърсени води в река Караагач, в района на
устието ѝ, както и в крайбрежните морски води.
Няма изведени тръби към реката или към морето.
Водите в реката и крайбрежните морски води са с
естествен цвят и мирис, без нефтен "филм", без
опалесценция.
Извършени са три проверки на три обекта в
Лесопарк "Росенец", землище на гр. Бургас:
1. Хотел "Вила Буфо" собственост на "БКС - Христо
Нанев" ЕООД
2. Хотелски комплекс "Чевермето" и едноименна
механа, собственост на "Делфин-2010" ЕООД.
РИОСВ – Бургас
3. Почивна база собственост на "Трансвагон" АД
Община Бургас
При проверката не е констатирано изтичане на
отпадъчни води от обектите.Същите се отвеждат в
бетонови и черпателни резервоари, от който няма
преливане или изтичане.

Нарушения в областта на
РИОСВ - Бургас
здравето, безопасността и

В РИОСВ-Бургас е постъпило писмо, в което
дружеството „БУЛ ОН” ЕООД ни уведомява, че във

околната среда от фирма
"БУЛ ОН" ЕООД

94.

26.07.2016 г.

зелен телефон

95.

26.07.2016 г.

електронна поща

Труп на делфин на плаж ММЦ община
в гр. Приморско
Приморско

Пожар в нивите преди кв.
РД „ПБЗН“
Ветрен

96.

26.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин между
община
къмпинг
"Делфин"
и
Царево
централен плаж Ахтопол

97.

26.07.2016 г.

зелен телефон

Малък делфин на шофьорски
РИОСВ - Бургас
плаж в Созопол

98.

26.07.2016 г.

електронна поща

99.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Шум от автомивка
Сарафово

в кв.

РИОСВ - Бургас

Мъртъв делфин на плаж
Корал гр. Царево, няма следи РИОСВ - Бургас
от посегателство

връзка със Заповед ДК-19-Б-1/22.06.2016г. от
РДНСК-Бургас
дейността на фирмата е
преустановена от дата 01.07.2016 г. След
изясняване на ситуацията и решението на съда
РИОСВ-Бургас ще извърши последващ контрол.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Общината притежава Разрешително
№ 681/2016 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.
РИОСВ - Бургас е уведомена за пожара от дежурен
служител на община Бургас. На място са изпратени
10 пожарни автомобила. Пожарът е овладян.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Не е извършена проверка. На основание чл.39,
ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото където
е намерен.
Извършена е проверка. В момента на проверката
не се извършва миене на коли. Няма шум и
изтичане на води .
Сигналоподателят
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

100.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Намерена и донесена ранена
РИОСВ - Бургас
птица, прилича на лястовичка

101.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Мъртъв делфин на
"Делфин" в Ахтопол

102.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин на плажа на
къмпинг "Китен"

община
Приморско

103.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Паднало малко щъркелче в
кв. Лозово, не може да лети

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

община
Царево

к-г община
Царево

104.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Трупове на 2-3 делфина на
Солниците. Има
представители на полицията

105.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин на каменния
бряг в гр. Ахтопол

екземпляри от вида китоподобни, с цел да бъдат
премествани и обезвреждани.
Намерената
птица
е
от
вида
черен
бързолет.Птицата не може да лети и на основание
чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се изпраща за лечение в
Център за диви животни - Стара Загора.
Извършена е проверка от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Приморско. Общината притежава Разрешително
№ 681/2016 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.
Птицата е от вида бял щъркел, малък е и не може
да лети. На основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗБР се
изпраща за доотглеждане в Център за диви
животни - Стара Загора.
При извършената проверка е открит един труп на
делфин от вида муткур. На основание чл.39, ал.2,
т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото където е
намерен.
Извършена е проверка от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения
от забраните, а именно да бъдат вземани от

106.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин на к-г "Арапя" община
гр. Царево
Царево

107.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Следи от мазут на брега на к-г община
"Юг", Лозенец
Царево

108.

27.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на бебе делфин северно община
от попския плаж гр.Царево
Царево

109.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин на плаж община
"Корал"
Царево

110.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Два трупа на делфини
скалите в гр. Царево

на община
Царево

мястото, където са намерени, мъртви екземпляри
от вида китоподобни, с цел да бъдат премествани
и обезвреждани.
Извършена е проверка от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Сигналоподателят
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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.

111.

28.07.2016 г.

зелен телефон

На пътя за Созопол до
бензиностанция Лукойл има РИОСВ - Бургас
3-4 лебеда

112.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на малък делфин на община
плаж "Липите" в Синеморец
Царево

113.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Умрял делфин до скалите на община
к-г "Арапя", Царево
Царево

114.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин на плаж община
"Морско конче" до к-г "Корал" Царево

115.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Миризма на канализация на община
плаж "Равда"
Несебър

116.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Трупове на два делфина община
между к-г Арапя и к-г Оазис
Царево

Извършена е проверка на място. Не са открити
лебеди на пътя.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево. Общината притежава Разрешително №
680/23.06.2016 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.
Извършена е проверка от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 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.
Извършена е проверка от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 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.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Несебър.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 г. на МОСВ да ползва изключения
от забраните, а именно да бъдат вземани от
мястото, където са намерени, мъртви екземпляри

117.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин на северния община
плаж на гр. Китен
Приморско

118.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Силна миризма на газ в к-с
РИОСВ - Бургас
Славейков, бл.117

119.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфин на плаж община
"Корал"
Царево

120.

28.07.2016 г.

зелен телефон

Два трупа на делфини на плаж община
ММЦ гр. Приморско
Приморско

121.

Жалба от кметство Неприятна
миризма
на
29.07.2016 г. гр.Ахелой,
фекалии, която се отделя от РИОСВ - Бургас
общ.Поморие
пречиствателна станция в

от вида китоподобни, с цел да бъдат премествани
и обезвреждани.
Проверката е извършена от община Приморско.
Намерен е 1 труп на делфин. Общината притежава
Разрешително № 681/2016 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.
Извършена е проверка на данните от
автоматичните станциите в кв. Долно Езерово, к-с
Меден Рудник и оптичната система ДОАС в РИОСВ
- Бургас. Няма регистрирани превишения на
пределно
допустимите
концентрации
на
измерваните показатели.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 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.
Проверката е извършена от община Приморско.
Намерен е 1 труп на делфин. Общината притежава
Разрешително № 681/2016 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.
Изпратено писмо до кмета на гр. Ахелой във
връзка с работата на пречиствателната станция.

гр.Равда
122.

29.07.2016 г.

зелен телефон

Намерен ястреб с подрязани
крила в местност Божура гр. РИОСВ - Бургас
Средец

123.

29.07.2016 г.

зелен телефон

Намерен и прибран в чувал
община
мъртъв делфин на плажа в гр.
Царево
Ахтопол

124.

29.07.2016 г.

зелен телефон

Труп на делфинче в морето до
РИОСВ - Бургас
плаж "Липите" с. Синеморец

125.

126.

29.07.2016 г.

29.07.2016 г.

електронна поща

В морето, край плажната
община
ивица на гр. Ахтопол има
Царево
битови отпадъци.

зелен телефон

Паднала лястовица, донесена
РИОСВ - Бургас
в РИОСВ - Бургас

127.

29.07.2016 г.

зелен телефон

Миризма на пропан-бутан в
Бургас
от ул. "Патриарх РИОСВ - Бургас
Евтимий" до ул. "Гладстон"

128.

29.07.2016 г.

зелен телефон

Вятърът носи мирис на нафта
РИОСВ - Бургас
от морето

Извършена е проверка. Птицата е с подрязани
крила, не може да лети. На основание чл.39, ал.2,
т.2 от ЗБР се изпраща в Център за диви животни Стара Загора.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 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.
Не е извършена проверка. На основание чл.39,
ал.2, т.4 от ЗБР трупът се оставя на мястото където
е намерен.
Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево.
Птицата е малка, от вида градска лястовица.
Освобождава се в подходящ район в гнездо на
птици от същия вид.
Автоматичните станции за измерване на
качеството на въздуха не са регистрирали
превишения на нормите на качеството на
атмосферния въздух в Бургас. Станциите в кв.
„Долна Езерово“, к-с „Меден Рудник“ и ОПСИС
системата в РИОСВ -Бургас работят в непрекъснат
денонощен режим и не са отчели надвишаване на
пределно допустимите концентрации на нито един
от измерваните показатели.
Автоматичните станции за измерване на
качеството на въздуха не са регистрирали
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Мъртъв делфин
"Силистар"

на

плаж община
Царево

На к-г "Делфин" в Ахтопол
морето изхвърля отпадъциИ
водата е замърсена
Силен шум от заведение за
обществено хранене механа
"Избата" в гр. Несебър

превишения на нормите на качеството на
атмосферния въздух в Бургас. Станциите в кв.
„Долна Езерово“, к-с „Меден Рудник“ и ОПСИС
системата в РИОСВ -Бургас работят в непрекъснат
денонощен режим и не са отчели надвишаване на
пределно допустимите концентрации на нито един
от измерваните показатели.Няма превишения и по
показател бензен.
Проверката е извършена от община Царево.
Общината
притежава
Разрешително
№
680/23.06.2016 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.

община
Царево

Сигналът е препратен по компетентност на община
Царево.

община
Несебър

Сигналът е препратен по компетентност на община
Несебър.

