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

ЗА МЕСЕЦ МАЙ - 2014 ГОДИНА 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ контрол 

1. 08.05.2014г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за умряла риба и 

оцветяване на реката при с. Баня, 

община Панагюрище. 

Сигналът е основателен. Извършена е 

проверка, съвместно с РЛ-Пазарджик. 

Взети са водни проби за анализ от р. 

Панова, р. Асарелска и изход ПСОВ на 

„Асарел Медет”АД.  Анализът на вод-

ните проби от Пречиствателната стан-

ция на „Асарел Медет” АД не показва 

превишение на индивидуалните емиси-

онни норми по комплексното разреши-

телно на обекта. 

На 16 май е извършена нова 

проверка от експерти на 

БДИБР-Пловдив, РИОСВ-

Пазарджик и РЛ към ИАОС. 

Обследвани са хидротехничес-

ките съоръжения на „Асарел 

Медет” АД и пречиствателната 

станция за руднични води. Не 

са установени нарушения по 

експлоатацията и техническото 

състояние на съоръженията. 

Взети са водни проби от 3 точ-

кови източника и 11 пункта за 

повърхностни води. 

2. 13.05.2014г. От тел.112 Подаден сигнал за паднала сова, 

нападата от други птици на Стадиона 

в град Пазарджик. 

  

Сигналът е основателен. На основание 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, биологията на 

совоподобните и доброто й състояние, 

птицата е оставена на място – обратно 

в гнездото й. 

 

3. 16.05.2014г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон”- 

 

Подаден сигнал за намерена ранена 

ушата сова в района на 

зоологическата градина в  

 гр. Пазарджик. 

Сигналът е основателен. На основание 

чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР, биологията на 

совоподобните и доброто й състояние, 

младата птица е оставена на място. 

 



 

 

 

 

 

 

4. 16.05.2014г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон”- 

 

Подаден сигнал за струпване и 

изгаряне на отпадъци на площадка, 

намираща се на пътя за град Стрелча, 

до парк „Оптикоелектрон” и ЖП 

гара, град Панагюрище  

Сигналът е основателен. Констатира се 

натрупване и складиране на различни 

по вид отпадъци – нерегламентирано 

третиране на отпадъци без разрешение 

по чл. 67 от ЗУО. Не бяха констатирани 

следи от палене на отпадъци.  

За изброените нарушения на 

ЗУО е съставен АУАН 

№15/23.06.2014г. 

5. 22.05.2014г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон”- 

 

Подаден сигнал за разрушено, в 

следствие на буря гнездо на 

мишелови в района на с. Виноградец. 

Сигналът е основателен. Три млади 

обикновени мишелова, екземпляри с 

пухово оперение от сем. Ястребови са 

изпратени в Спасителен център за диви 

животни – гр. Стара Загора за преглед 

и доотглеждане. 

 

6. 30.05.2014г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

 

Подаден сигнал за паднало от дърво 

малко птиче от вида пернатонога 

кукумявка с наранено крило. 

Сигналът е неоснователен. Совата е без 

наранявания. На основание чл.39, ал.2, 

т.4 от ЗБР и  биологията на вида совата 

е оставена на място – на дърво с гнездо 

в посочения район. 

 


