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

ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ – 2017 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 01.08.2017г. „Зелен телефон” Намерено ранено малко 

щъркелче в с. Ляхово. 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е изпратен за лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора.  

 

2 01.08.2017г. „Зелен телефон” Замърсена реката под старият 

мост в гр. Белово 

Сигналът е неоснователен.  Извършена 

е проверка от еколога на община 

Белово. Не е констатирано замърсяване 

или оцветяване на реката.  

 

3 01.08.2017г. „Зелен телефон” Намерен мишелов с ранено 

крило в гр. Велинград. 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е изпратен за лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора.  

 

 

 

4 01.08.2017г. „Зелен телефон” Паднало щъркелче в двора на 

фирма „Арт Строй” в 

индустриалната зона на гр. 

Пазарджик. 

Сигналът е основателен. Птицата е в 

добро видимо състояние. На основание 

чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР е освободена 

край река Марица в землището на с. 

Огняново.  

 

5 01.08.2017г. „Зелен телефон” Образувано нерегламентирано 

сметище зад блока на ул. 

„Рила” 16, гр. Пазарджик. 

Сигналът е препратен по 

компетентност на община Пазарджик.  

 

6 01.08.2017г. „Зелен телефон” Паднал щъркел зад училището 

в с. Злокучене.  

Сигналът е основателен. При 

проверката на място се установи, че 

защитеният вид е със счупен крак. 

Изпратен е за лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора. 

 

 



7 03.08.2017г. „Електронна поща” Нерегламентирани дейности в 

защитена местност  

„Меандрите на река Рибна” в 

област Пазарджик. 

Сигналът е неоснователен. На един 

километър от защитената местност е 

разположен временен лагер от палатки 

и навеси, обитаван от цигани. В района 

на лагера са установени купчини с 

битови отпадъци и найлонови чували 

пълни с такива. Не са установени 

незаконно отсечени дървета. Дадени са 

предписания да се извозят купчините и 

чувалите с отпадъци и да се поддържа 

районна на временния лагер чист. 

 

8 09.08.2017г. „Зелен телефон” Незаконна площадка, на която 

се топят олово и кабели в с. 

Говедаре. 

Сигналът е неоснователен. Не е 

констатирано наличие на отпадъци и 

замърсявания. Не е установено 

извършване на нерегламентирани 

дейности с отпадъци в това число 

изгаряне на кабели или олово, както и 

следи от извършване на такава 

дейност.  

 

9 09.08.2017г. „Зелен телефон” Малък щъркел не може да 

излети от гнездото си от 

омотана връв около крака си. 

Гнездото се намира в с. 

Величково. 

Сигналът е неоснователен. Дежурните 

служители на ЕВН не са установили 

щъркели в посоченото гнездо.  

 

10 09.08.2017г. „Електронна поща” Нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци, включително гуми и 

пластмаси в с. Исперихово, 

общ. Брацигово. 

Сигналът е неоснователен. 

Констатирано е изгаряне на растителни 

отпадъци.  

 

11 10.08.2017г. „Електронна поща” Незаконно копаене на пръст от 

земеделски земи за 

производство на тухли в с. 

Мененкьово. 

Сигналът е препратен по 

компетентност на община Белово.  

 

12 10.08.2017г. „Зелен телефон” Намерен бухал със счупено 

крило в гр. Пазарджик. 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид – горска ушата сова е изпратен за 

 



лечение в спасителен център за диви 

животни в гр. Стара Загора. 

13 14.08.2017г. „Електронна поща” Замърсяване с отпадъци и  

образуване на 

нерегламентирано сметище до 

оградата на училището в с. 

Злокучене.  

Сигналът е основателен. Дадено е 

предписание на кмета на община 

Септември да организира почистване 

на терените около училището и да се 

постави контейнер за битови отпадъци, 

който да осигурява правилното им 

събиране, без опасност от замърсяване 

на района.  

Предстои 

последващ 

контрол за 

изпълнение на 

предписанието. 

14 14.08.2017 „Електронна поща” Замърсяване на водите на 

язовир Батак с битово-фекални 

отпадъчни води от хотели 

разположени около язовира. 

Сигналът е неоснователен. Не е 

установено изтичане на отпадъчни 

води в язовира. Взети са водни проби 

от яз. Батак и р. Мътница при с. 

Костандово. Дадени са три 

предписания за взимане на 

превантивни мерки. 

Предстои 

последващ 

контрол за 

изпълнение на 

дадените 

предписания. 

15 14.08.2017 „Зелен телефон” Образувани нерегламентирани 

сметища в отбивките по пътя 

Септември – Велинград. 

Сигналът е основателен. Дадено е 

предписание за почистване на 

замърсените участъци и да бъдат 

предприети мерки за недопускане на 

нови замърсявания. 

Получено писмо 

от ОПУ-

Пазарджик за 

удължаване на 

срока, поради 

липса на финанси. 

16 14.08.2017 „Зелен телефон” Замърсяване с отпадъци от 

дейността на фирма 

„Екотроника”, гр.Панагюрище. 

Сигналът е основателен. Дадени са 

предписания да се почистят 

замърсените терени, отпадъците 

генерирани от дейността на 

дружеството да се съхраняват на 

обособени за това места.  

Предстои 

последващ 

контрол за 

изпълнение на 

дадените 

предписания. 

17 15.08.2017 „Зелен телефон” Замърсяване на река 

Тополница с отпадъчни води 

от ракиджийницата в с. 

Калугерово.  

Сигналът е неоснователен. Установено 

е че няма изтичане на отпадъчни води 

в р. Тополница. Същите са насочени 

към две лагуни. Дадени са предписания 

за изчистване на лагуните. 

 



Образуваните отпадъци, които се 

формират от дейността на обекта и се 

оползотворяват за селскостопански 

цели да се използват по 

предназначение и да не се изхвърлят и 

съхраняват на нерегламентирани 

места. 

18 22.08.2017 „Зелен телефон” Замърсена река Банска Луда 

Яна от дейността на рибарник 

в с. Баня. Водата на реката е с 

червено оцветяване.  

Сигналът е основателен. Взета е водна 

проба от изход ЛПСОВ. Дадени са 

предписания да се възстанови работата 

на ЛПСОВ и да се почисти точката на 

заустване. 

 

19 28.08.2017 „Електронна поща” Замърсяване по брега на 

язовир Батак с битови 

отпадъци, пластмаса, стъкла и 

найлон. 

Сигналът е основателен. Дадено е 

предписание за почистване на брега на 

яз. „Батак”, в района на острова, от 

изхвърлени излезли от употреба гуми и 

др. масово разпространени отпадъци. 

Извършен послед- 

ващ контрол уста- 

нови, че даденото 

предписание за по 

чистване на посо- 

чения район е из- 

пълнено. Няма но 

ви замърсявания. 

20 30.08.2017 „Електронна поща” Изсъхване на боровете в 

курортно селище „Цигов 

Чарк”, в следствие на появил 

се бръмбър – корояд.  

Сигналът е основателен. Препратен е 

по компетентност на ДГС”Батак” и 

РДГ-Пазарджик. 

 

21 31.08.2017 „Зелен телефон” Замърсена зона с отпадъци 

около Голям Беглик. 

Сигналът е неоснователен. Няма нали – 

чие на нерегламентирани сметища, а 

събраните отпадъци се извозват от 

лицата по чл.19(2) от ЗУО дори в случа 

ите, когато са в точки, различни от 

общинската система за организирано 

сметосъбиране.  

 

 

 


