
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК 

ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ - 2014 ГОДИНА 

 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ контрол 

1. 12.01.2014г. Сигнал по 

„Зеления 

телефон” 

Подаден сигнал за предполагаемо 

запушване на отводнителен канал на 

хвостохранилище „Елшица”, което може 

да доведе до замърсяване на земеделски 

земи с кисели води 

Сигналът е основателен. Констатира се 

наличие на подпочвени води в земеделска 

нива заради замърсен с наноси канал под 

стената на хвостохранилище „Елшица”,  

собственост на „Еко Медет”ЕООД, гр. 

Панагюрище. На Управителя е дадено  

предписание да се извърши почистване на 

бетонния канал за дренажни води на 

съоръжението и в срок до 30.06.2014г. да се 

възстановят компрометираните пиезометри, 

които в момента на проверката не работят. 

Предписанието е 

изпълнено. 

2. 17.01.2014г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за намерена ранена 

птица на  ул.”Георги Кьосеиванов” №21 

в гр. Пещера 

Сигналът е основателен. Птицата е от 

защитения вид – обикновен мишелов, със 

счупено крило. Предадена е за лечение и 

възстановяване в Спасителния център за 

диви животни в гр. Стара Загора. 

 

3. 20.01.2014г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за образувани 

нерегламентирани сметища между с. 

Исперихово и с. Бяга и по пътя от гр. 

Пещера към гр. Батак 

Сигналът е основателен. Съвместно с еколог 

на община Пещера е проверена чистотата на 

РПМ в отсечката Радилово-Пещера-Батак. 

От еколога на общината са дадени 

предписания на Областно пътно управление 

за почистване на замърсените участъци, 

съгласно чл.12 от ЗУО.  

 



4. 21.01.2014г. Сигнал от 

тел. 112 

Подаден сигнал за замърсена река – 

оцветена в черен цвят, в района след гара 

Костандово – между Велинград и 

Варвара 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

моментална проверка по течението на река 

Чепинска, в участъка гр. Велинград – с. 

Варвара. Измерените стойности на водата – 

рН, разтворен кислород и електропрово – 

димост са в нормите. 

 

5. 23.01.2014г. Сигнал от 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за незаконна площадка 

за отпадъци на територията на бившето 

ТКЗС в гр. Панагюрище 

Сигналът е основателен. Дадени са 2 

предписания – да се представят в РИОСВ 

документи за дейността и стопанисването на 

обекта и информация за вида и произхода на 

отпадъците, констатирани на място при 

проверката. 

За констатираното 

нарушение на ЗУО е 

съставен  акт 

№003/21.02.2014г. 

6. 30.01.2014г. Сигнал от 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за ранена забулена сова 

на ул. „Христо Ботев” №47, квартал 

„Запад”, гр. Пазарджик 

Сигналът е основателен. Простреляният 

защитен вид – забулена сова е изпратен за 

лечение и възстановяване в Спасителния 

център за диви животни в гр. Стара Загора. 

 

 

 

 


