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

 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
СИГНАЛ ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 19.02.2015 Електронна 
поща 

Наводнение на овощни 
градини в землището на гр. 
Каблешково от водоем, 
образуван от новоизграден 
водоем. 

РИОСВ – Бургас, 
БДЧР- Варна 

Направена е проверка на 12.03.2015 г. 
съвместно с представител на Басейнова 
Дирекция. С писмо на БДЧР- Варна е дадено 
предписание до кмета на община Поморие за 
почистване на канала и дерето в срок до 
20.05.2015 г. 

2 20.02.2015 Електронна 
поща 

Мръсен канал, изтичащ се в 
езеро „Вая”, от който се носи 
тежка миризма. 

РИОСВ - Бургас 
 

Изпратено е писмо до сигналоподателя за 
допълнителна информация, относно 
местоположението на канала, тъй като не става 
ясно от предоставения снимков материал. До 
настоящия момент такава не е предоставена. 

3 21.02.2015 Електронна 
поща 

Горене на гуми в землището 
на с. Краново, общ. Айтос (в 
бившия стопански двор) 

РИОСВ - Бургас 
 

Извършена е проверка на посочения адрес от 
експерти на РИОСВ-Бургас в присъствието на 
гл. специалист „Административно обслужване" 
към кметство с. Караново. При проверката не е 
установено изгаряне на гуми и пластмасови 
отпадъци, както е посочено в жалбата. 
Инсталацията за подгряване на нефтопродукти 
за пътното строителство също не функционира. 
По време на огледа са направени следните 
констатации: 
- наличие на значително количество с различен 
размер на автомобилни гуми, струпани на 
открита площадка; 
- наличие на купчина битови отпадъци до 
инсталацията за подгряване на нефтопродукти 
за пътното строителство; 



- извършване на ремонт на автомобили в 
намиращите се в обекта работни халета; 
По време на проверката не присъствува 
управителят на посочената фирма 
„Интеркомерс" или упълномощено от него 
лице.  
На управителя на фирмата е изпратено писмо с 
искане за предоставяне на данни за фирмата, за 
да се дадат указания за привеждане на 
дейността и в съответствие с нормативните 
документи по опазване на околната среда. До 
получаване на информацията РИОСВ - Бургас 
постави следните изисквания: 
1. Излезлите от употреба гуми да се съхраняват 
на площадката. Забранява се тяхното 
нерегламентирано изхвърляне извън 
територията на обекта и изгарянето им. 
2. Да не се експлоатира Инсталацията. 
3. Да не се изхвърлят битови отпадъци извън 
регламентираните места. 
След получаване на необходимата информация, 
експерти на РИОСВ- Бургас ще извършат нова 
проверка на обекта. 

4 25.02.2015 Зеления телефон Септичните ями на фирма 
„Кристоф” преливат и се 
изливат в частен имот в кв. 
„Банево”, ул. „Никола 
Вапцаров” 3 

РИОСВ – Бургас, 
Община Бургас 
 

За проверката е уведомен сигналоподателя, 
собственик на гореописания имот в кв. 
„Банево”. 
Той е осигурил достъп до имота за оглед, но е 
отказал да присъства на проверката на 
разположената в съседство транжорна, 
собственост на ЕТ „Кристоф - Христо Иванов" и 
стопанисвана от същия, съвместно с „ДИТ 06" 
ЕООД. 



Извършена е съвместна проверка на място със 
служители на отдел „Контрол на 
административнонаказателна дейност по 
опазване на околната среда" на Община Бургас. 
При извършения оглед на имота на 
сигналоподателя не е констатирано изтичане на 
води с вид и мирис на отпадъчни, в т. ч. и от 
разположената в съседство транжорна за 
червено месо. Част от почвата в имота е мокра. 
За отвеждане на отпадъчните води от имота на 
сигналоподателя има изградена шахта в двора, 
която е запълнена на около две - трети от обема 
си. В момента на проверката няма преливане на 
отпадъчни води от шахтата и замърсяване на 
прилежащи терени и/или водни обекти. В двора 
на имота има изграден и сондажен кладенец. 
Извършена е и проверка на разположената в 
съседен имот транжорна за червено месо. 
Констатирано е: на обекта няма разделна 
канализационна мрежа. Дъждовните води се 
оттичат свободно по терена. Отпадъчните 
битово - фекални и производствени води (от 
измиване на помещенията за транжиране, 
мелене на месо и пакетиране), посредством 
изградена площадкова канализация, се отвеждат 
в четирисекционен бетонов утаител, от чиято 
последна секция се изчерпват и предават за 
пречистване в пречиствателна станция за 
отпадъчни води. Представени са последните две 
фактури за заплатена услуга: „Източване на 
фекални води", издадени от „Водоснабдяване и 
канализация" ЕАД, гр. Бургас, на ЕТ „Кристоф - 



Христо Иванов". Копия от тях са приложени 
към съставения при проверката Констативен 
протокол № 008271/К-9-38/19.03.2015 г. При 
проверката е представено, издадено Разрешение 
за ползване № 694/21.12.2001 г. за обекта, от 
Дирекция за национален строителен контрол. В 
момента на проверката не е констатирано 
преливане на води с вид и мирис на отпадъчни 
от никоя от четирите секции на утаителя на 
транжорната и замърсяване на прилежащи 
терени и/или заустване във водни обекти на 
отпадъчни води. 
По данни на както на сигналоподателя, така и на 
присъствалия на проверката на транжорната 
управител на „ДИТ 06" ЕООД, през месец 
февруари в района е имало обилни валежи, 
което е довело до повишаване на нивото и 
преливането на води от много от сондажните 
кладенци в кв. „Банево”. 

5 03.03.2015 Електронна 
поща 

Строеж на фекална 
канализация от къщите към 
клисурата около село 
Твърдица, общ.Бургас 

РИОСВ – Бургас, 
Община - Бургас 
 
 

На 20.03.2015 г. е извършена проверка на място, 
съвместно с представител на Община Бургас и 
кмета на с. Твърдица. При проверката е 
констатирано: жителите на 5 къщи от ул. 
"Втора" и 2 къщи от ул. "Десета" по собствена 
инициатива предприемат действия по 
полагането на тръба за отвеждане на дъждовни 
води с дължина около 180 м. Тръбата е засипана 
с пръст, като края и е в частен имот, 
собственост на трима от инициаторите. В 
момента на проверката няма изтичане на води 
от края на тръбата.  
Изпратено е писмо до кмета на Община Бургас 



за предприемане действия по компетентност, 
съгласно чл. 191, ал.1, т. 1от Закона за водите. 

6 10.03.2015 Електронна 
поща 

Река Котленска е превърната в 
сметище 

РИОСВ – Бургас, 
БДЧР Варна, 
Община Котел 

Съвместно с представители на Басейнова 
дирекция за Черноморски район Варна и 
община Котел е извършена проверка по 
поречието на реката от изворите до вливането й 
в р.Нейковска. При проверката е установeно 
следното: 
-  в регулацията на гр.Котел замърсяване на 
реката с празни пластмасови бутилки, 
полиетиленови торбички и други подобни 
отпадъци са констатирани в района на 
автогарата в участък с дължина около 30 м. В 
останалата част няма изхвърлени отпадъци по 
бреговете. 
-  замърсявалия с леки фракции отпадъци в 
неголямо количество има на прилежащ на 
реката терен между противопожарната служба и 
бивш завод „Светлина". 
-  извън регулацията на гр.Котел по цялото 
протежение на реката в отделни участъци има 
отпадъци по бреговете, на места и в речното 
корито. Отпадъци от опаковки, полиетиленови 
торбички, дрехи и др. са задържани по храсти и 
друга растителност до ниво високи води. В 
прилежащите терени на река Котленска не са 
констатирани нерегламентирани сметища. 
На община Котел, с протокол №008194 от 
12.03.2015 г. са дадени предписания в срок до 
20.03.2015 г. да се извърши почистване на 
замърсените участъци от река Котленска и 
прилежащия терен. Събраните отпадъци да се 



извозят до регионалното депо. 
При проверката не присъства легитимен 
представител на областно пътно управление 
Сливен, чийто задължение е поддържане 
чистотата на републиканската пътна мрежа. С 
писмо са изпратени предписания за почистване 
на отпадъците в отбивките на пътя в срок до 
30.04.2015 г. 

7 10.03.2015 Зелен телефон Възникнал пожар в землището 
на с. Равда, бившата 
„Роботика” до Аквапарк 
Равда. Към населеното място 
се носи гъст пушек. В момента 
на подаването на сигнала гори. 

РИОСВ - Бургас На 10.03.2015 г. час незабавно след подаване на 
сигнала е извършена съвместна  проверка с 
представители на ИАОС- РЛ Бургас. 
В момента на проверката на място няма никакъв 
пушек и дим, поради което не са извършени 
измервания за качеството на атмосферния 
въздух. По данни на единственото служебно 
лице на мястото – полицай, е възникнало 
запалване на купчина пластмасови отпадъци, 
които бързо са загасени. 

8 15.03.2015 Електронна 
поща 

Дейност на работилници за 
ремонт на автомобили и 
автомивка в двора на МБАЛ-
Карнобат 

РИОСВ – Бургас, 
Община 
Карнобат 

Извършена е проверка на място на 25.03.2015 г. 
Констатирано е, че в двора на МБАЛ се 
осъществяват следните дейности: 

 автомивка за автомобили; 
 сервиз за монтаж и демонтаж на 

автомобилни гуми;  
 сервиз за поставяне и ремонт на газови 

уредби за автомобили.  
Дейностите се осъществяват освен в 
помещения, намиращи се по границата на двора 
на МБАЛ- Карнобат, така и на тротоара и част 
от уличното платно на ул. „Стара планина“. 
Управителите на обектите не са представили 
документи и разрешителни за извършване на 



дейността.  
Във връзка с това от община Карнобат ще бъдат 
изискани  необходимите документи и 
разрешителни за осъществяване на дейностите. 
Проверката по сигнала продължава. 

9 17.03.2015 Зелен телефон Павилион на фирма 
„Пегиконсулт Бургас” ЕООД, 
който се намира срещу входа 
на КАТ събира екотакса за 
автомобили без да има 
разрешително за това. 
Документите се обработват от 
друга фирма в съседство. 

РИОСВ - Бургас На 31.03.2015 г. във връзка с постъпил сигнал в 
РИОСВ – Бургас е извършена проверка в ПЗ 
„Север”, ул. „Янко Комитов”, павилион на ПГ 
„Консулт Бургас” ЕООД. Дружеството 
извършва всички видове застраховки– 
гражданска, автокаско, имуществена, изготвяне 
на документи за регистрация на МПС. 
Сигналът не отговаря на истината. 
Дадени са предписания: Да се заличи надписа 
„Екотакси” от рекламното табло, информиращо 
гражданите за извършваните от фирмата услуги. 

10 17.03.2015 Зелен телефон Лебед на пътното платно след 
бензиностанция „Лукойл” в 
посока Крайморие. Лебедът не 
е ударен, но се държи 
враждебно. Не могат да го 
изгонят от пътя. 

РИОСВ - Бургас При проверката е констатирано, че птицата е от 
вида ням лебед (Cygnus olor). 
Сигналоподавателят е наблюдавал лебеда да се 
разхожда по пътното платно в района на 
бензиностанция „Лукойл” на изхода на град 
Бургас, посока Крайморие. При опит да бъде 
отстранен птицата се е държала агресивно, 
съскала е. 
В момента на проверката птицата е до водното 
огледало, от вътрешната страна на мантинелата, 
без опасност да бъде ударена от кола. Птицата е 
здрава, жизнена, без никакви външни 
наранявания. 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за 
биологичното разнообразие птицата се оставя 
на мястото, на което е намерена. 



11 20.03.2015 Зелен телефон Бедстваща дива птица - гларус 
със счупено крило в гр.Бургас, 
на ул. „Екзарх Йосиф”. 

РИОСВ - Бургас При извършената проверката се установява, че 
птицата е от вида гларус. Крилото е с тежка 
травма, засъхнала кръв, почти откъснато от 
тялото. Травмата е нелечима, крилото 
необратимо увредено. След консултация с 
ветеринарен лекар от Спасителен център за 
диви животни гр. Стара Загора, птицата е 
освободена в слабо обитавана и посещавана от 
хора зона в района на ПР „Атанасовско езеро”. 
Видът гларус не е защитен съгласно Закона за 
биологичното разнообразие. 

12 21.03.2015 Зелен телефон В гр. Бургас, комплекс 
„Изгрев” е намерен гълъб, 
който не може да лети. 

РИОСВ - Бургас Намереният гълъб не може да лети – отпаднал е, 
със затворени очи, липсва оперение на главата, 
но няма видими следи от ухапване от котка. 
Гълъбът (от семейство Columbidae) не е 
защитен вид, включен в Приложение 3 на 
Закона за биологичното разнообразие. В 
момента на извършване на проверката гълъбът 
умира. 

13 26.03.2015 Зелен телефон В района на Руската гимназия 
в гр.Бургас – силна миризма 
на газ, която се усеща в целия 
комплекс. Миризмата е 
задушлива, няма нужда от 
спешна помощ. Сигналът е 
препратен на Полиция и 
Пожарна. 

РИОСВ - Бургас При извършения оглед на района, около 13 ч. не 
е установен източник и/или замърсяване на 
компоненти на околната среда. Не е усетен и 
мирис на газ или друга остра задушлива 
миризма. По данни на сигналоподателят, около 
12 ч., за около 10-15 минути в района се е 
усещала силна задушлива миризма, след което 
миризмата се е разнесла. 

14 26.03.2015 Зелен телефон Миризма на нефтопродукти в 
района на хипермаркет 
„Метро” (на ул„Стефан 
Стамболов” и 
ул.„Транспортна”). Същата 

РИОСВ - Бургас При извършения оглед на района, около 14 ч., 
не е установен източник и/или замърсяване на 
компоненти на околната среда, в т.ч. и с 
нефтопродукти. Не е усетен и мирис на 
нефтопродукти, или друга остра задушлива 



миризма се усеща и в к-с 
”Зорница”. 

миризма. По данни на сигналоподателя, около 
13,30 ч., в района на паркинга на хипермаркет 
„Метро”, се е усещал силен мирис на 
нефтопродукти. 

15 26.03.2015 Зелен телефон В Синеморец на плаж 
„Бутамята” мръсен канал от 
канално помпена станция се 
влива в морето 

РИОСВ – Бургас, 
Община Царево 

С писмо с изх. №2272/03.04.2015 на и.д. 
Директор на РИОСВ – Бургас сигналът е 
препратен за процедиране по компетентност на 
кмета на Община Царево. В десетдневен срок от 
получаването му РИОСВ – Бургас следва да 
бъде уведомена за предприетите във връзка със 
сигнала действия както и за резултатите от тях. 

16 26.03.2015 Зелен телефон В ЗМ ”Устието на р. Велека” е 
започнат строеж от ловджии. 

РИОСВ - Бургас Тече проверка по сигнала. 

17 26.03.2015 Зелен телефон От гр. Камено посока  
с. Свобода преди прелеза се 
създава нерегламентирано 
сметище. Бус с рег. №… 
изхвърля голямо количество 
отпадъци. 

РИОСВ - Бургас Извършена е проверка на 31.03.2015 г. 
Нерегламентирани замърсявания с отпадъци са 
установени на терени, непосредствено преди 
прелеза посока гр. Камено – с. Свобода в имоти: 
у.п.и. – II,     III, V и VII, планоснимачен №469, 
кв.107 по плана на гр.Камено. На дължина 
около 200 м успоредно на пътя са констатирани 
замърсявания с отпадъци: строителни (тухли, 
керемиди, бетрон), растителни, битови, 
отпадъци от опаковки, санитарен фаянс и др. 
Нерегламентираните замърсявания с отпадъци 
са значителни в дълбочина на посочените по 
горе урегулирани поземлени имоти и дължина 
≈200 м успоредно на пътя Камено – Свобода до 
коритото на р. Айтоска. 
Дадени са предписания за почистване на 
посочените по - горе замърсени с отпадъци 
терени и предприемане на мерки за недопускане 
на повторни замърсявания. За извършеното и 



набелязаните мерки е необходимо писмено 
уведомяване на РИОСВ – Бургас в срок 
30.04.2015 г.  

18 31.03.2015 Зелен телефон В кв. „Сарафово”, преди 
новото Рибно пристанище е 
намерен умрял лебед. 

РИОСВ - Бургас Обходен е целият район на плажната ивица в кв. 
„Сарафово”, всички буни, включително и 
новото рибно пристанище. Направен е оглед и 
на морската акватория, но не е констатирано 
наличие на умряла птица. Уведомена е ОДБХ - 
Бургас 

 
 


