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

№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 
СИГНАЛ 

СИГНАЛ ОТГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 02.12.2015 Зелен телефон На старата гара "Владимир 
Павлов“ гр. Бургас горят 
траверсите в печки за 
отопление и одимяват района. 

РИОСВ - Бургас Извършена е проверка на 02.12.2015 съвместно 
с  инспектори от ЕКОС към община Бургас. 
При проверката се установява, че в сграда със 
стаи за почивка на работниците по поддръжка и 
ремонт на ж.п. линиите са складирани (някои 
нарязани) стари подменени траверси, които се 
използват за горене в отоплителни печки от 
персонала. По-голяма част от старите траверси 
се съхраняват в специализиран пункт на гара 
„Владимир Павлов”. Дадени са предписания на 
Директора „Национална компания железопътна 
инфраструктура” на жп секция Пловдив: да се 
преустанови горенето на стари траверси и 
осигуряване на подходящо място за 
съхраняването им. 
 

2 02.12.2015 Зелен телефон Горска ушата сова пострадала 
при пътен инцидент по пътя за 
гр. Карнобат, 

РИОСВ - Бургас При проверката се установява, че птицата е 
намерена по пътя за гр. Карнобат, блъсната от 
кола. Птицата е от вида горска ушата coва (Asio 
otus). Совата е в много тежко състояние, висящо 
крило, окървавена, силно отпаднала и 
безжизнена. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от 
Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ 
птицата се изпраща за лечение в "Спасителен 
център за диви животни", гр. Ст. Загора. Видът 
горска ушата сова е защитен и включен в 
приложение №3 на ЗБР. 



3 04.12.2015 Зелен телефон Паднал сокол на пътя за ЗМ 
„Пода” . 

РИОСВ - Бургас След обхождане на участъка от главния път 
Бургас-Созопол, района пред ЗМ "Пода" и до 
отбивката за кв. Крайморие не бе намерена 
паднала птица. 

4 11.12.2015 Зелен телефон Намерено  малко орле, което 
кърви.  

РИОСВ - Бургас Птицата е от вида малък ястреб (Accipiter nisus) 
- защитен вид, включен в приложение 3 на 
Закона за биологичното разнообразие. Птицата 
има фрактура на дясното крило и кърви. На 
основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се изпраща за 
лечение в Центъра за диви животни - гр. Стара 
Загора 

5 16.12.2015 Зелен телефон Наличие на сметищe в 
с.Трояново, Община Камено, 
което граничи с посевите на 
земеделски производител. 

РИОСВ - Бургас При извършената проверка на място на 
21.12.2015 се установи наличие на отпадъци 
основно от пластмасови опаковки и найлонови 
торбички на територията на старото селско 
сметище. 
Дадено е предписание на община Камено да се 
почистят натрупаните отпадъци. 
  

6 28.12.2015 Зелен телефон В с. Граматиково на ул. Васил 
Левски"№1 септична яма №3 е 
запушена и фекалната вода 
прелива  на поляната и по 
улицата. 

РИОСВ - Бургас Извършена е  проверка на място на 29.12.2015. в 
присъствие на сигналоподавателят и кмета на с. 
Граматиково. Установи се че, канализационната 
шахта, в близост до дома му, която отвежда 
отпадните води до септична яма 3 е преливала, 
повърхността около шахтата е мокра. В момента 
на проверката, шахтата не прeлива, нивото на 
водата в нея е около 1 м до нивото на 
преливане. Дадено е предписание на община 
Малко Търново да предприемат действия и да 
осигурят нормалното функциониране на 
канализационната шахта, отвеждаща отпадните 
води до СЯ - 3, село Граматиково, със срок на 
изпълнение 07.01.2016 г. 

 


