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

ЗА МЕСЕЦ  ЮЛИ – 2018 ГОДИНА 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.07.2018г „Зелен телефон” Блъсната костенурка на улица 

„Болнична” в гр. Пазарджик.  

Раненият защитен вид е изпратен за 

лечение в спасителен център – Стара 

Загора.  

 

2 02.07.2018г „Зелен телефон” Намерена сова с ранено крило в 

гр. Пазарджик. 

Раненият защитен вид е изпратен за 

лечение в спасителен център – Стара 

Загора.  

 

3 05.07.2018г „Зелен телефон” Паднало от гнездото малко 

щъркелче в гр. Белово. 

Защитеният вид е изпратен за 

доотглеждане в спасителен център – 

Стара Загора.  

 

4 05.07.2018г „Зелен телефон” Паднало от гнездото малко 

щъркелче в с. Алеко Константи- 

ново. 

Защитеният вид е изпратен за 

доотглеждане в спасителен център – 

Стара Загора.  

 

5 12.07.2018г „Електронна поща” Нерегламентирано съхранение и 

търговия на излезли от употреба 

катализатори в гр. Пазарджик, на 

ул. „Стефан Караджа” № 32. 

Проверката на РИОСВ-Пазарджик на 

посочения адрес не констатира наличие 

на отработени катализатори. Дадени са 

три предписания, които са изпълнени. 

 

6 16.07.2018г „Електронна поща” Строителство и сеч в ПИ № 

59375.501.583 в с. Панагюрски 

колони. 

Проверката не установи нарушения на 

екологичното законодателство. 

 

7 16.07.2018г     „Зелен телефон” Паднала от гнездото млада сова в 

гр. Пазарджик. 

Птицата е изпратена за доотглеждане в 

спасителен център – Стара Загора. 

 

8 19.07.2018г „Електронна поща” Замърсяване и унищожаване на 

природата в местността „Беглика” 

от роми, които събират гъби.  

Сигналът е препратен по компетентност 

на ТП ДГС ”Родопи” и Община Батак. 

 

9 19.07.2018г „Електронна поща” Нерегламентирано изхвърляне на 

битови и строителни отпадъци в 

близост до регулационните грани-  

ци на село Левски, община 

Панагюрище.  

Дадено е предписание да се извърши 

почистване на замърсените с отпадъци 

терени, описани в констатациите и се 

предприемат мерки за недопускане на 

нови замърсявания. Предстои последващ 

контрол. 

 



10 19.07.2018г „Електронна поща” Незаконно изградени циментови 

площадки за събиране и съхра- 

нение на битови отпадъци в град 

Септември.  

Дадено е предписание за осигуряване на 

съдове за събиране, вкл. разделно, 

осигуряващи защита от разпиляване. 

Последващ 

контрол 

установи, че 

предписание- 

то не е 

изпълнено. 

Съставен       

е АУАН № 

38/03.10.2018 

11 22.07.2018г „Електронна поща” Намерен щъркел със счупено 

крило в село Мененкьово, община 

Белово. 

Раненият защитен вид е изпратен за 

лечение в спасителен център – Стара 

Загора. 

 

12 25.07.2018г „Електронна поща” Замърсяване на р. Стара река, при 

вливането й в р. Марица, след гр. 

Костенец. 

Препратен по компетентност до РИОСВ-

София и БД ИБР-Пловдив. 

 

13 30.07.2018г „Електронна поща” Увеличена популация на кормора- 

ни в акваторията на язовирите 

„Батак” и „Доспат” застрашава 

устойчивото развитие на рибните 

ресурси. 

Проверка установи колония от голям 

корморан в язовир Батак. Тъй като 

разрешителното за намаляване на 

числеността й е в компетенциите на 

министъра на ОСВ и процудурата 

започва след подаване на заявление, на 

подателите на сигнала са дадени писмени 

указания за реда, по който биха могли да 

получат разрешително за намаляване на 

попу лацията на вида Голям корморан в 

язовира.  

 

14 31.07.2018г „Зелен телефон” Паднал от гнездото щъркел в гр. 

Септември, на ул. „Георги Сава 

Раковски” №63. 

Проверка на място констатира, че 

защитеният вид е в добро състояние. 

Освободен е в подходящ за вида район. 

 

 


