
 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 
                                                                                МЕСЕЦ  АВГУСТ  2011 ГОДИНА   
 

№ Дата Постъпил сигнал Сигнал               Отговорна  
институция 

Предприети действия 

1. 10.08.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Прокаран горски път в защитена 
територия „Бесапарски ридове” 
Огняново-Синитевски рид.  

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-
Пазарджик на 15.08.2011г. Установи се, че е 
прокаран черен път в посочената в сигнала 
местност. В момента се проверява законността 
му. Сигналът е неоснователен. 

2. 15.08.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В с.Черногорово има два щъркела под 
гнездото. Не могат да летят. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 15.08.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Двата щъркела /малки/ са 
уловени и изпратени в Спасителен център за 
диви животни - гр.Стара Загора. 
Сигналът е основателен. 

3. 16.08.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Изкупуване на зелена шипка в 
с.Мененкьово. 

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е проверка на място на 16.08.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Проверен е 
билкозаготвителен пункт в с.Мененкьово. Няма 
констатирани количества в момента на 
проверката. Дадено е 1 предписание. 
Сигналът е неоснователен. 

4. 23.08.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Подаден сигнал за замърсяване на 
реката в с.Бяга – отпадъци от обор, 
който се намира в близост до реката. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка по поречието на р.Стара 
на 03.09.2011г. от РИОСВ-Пазарджик. Не се 
установи наличие на торови маси в речното 
корито. Сигналът е неоснователен. 

5. 25.08.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Замърсяване на река Елшишка при село 
Априлци. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 25.08.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Реката е проверена на 3 
места: преди с.Драгор, на моста в с.Априлци, и 
при лагуните на „Свиком” АД. Няма изтичане на 
отпадни води. 
Сигналът е неоснователен. 

6. 26.08.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Разораване на терен в защитена 
местност в с.Исперихово. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 26.08.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. На място са взети 
коррдинати с GPS Garmin Oregon 550 и след 
справка с координатите на възстновената 
собственост се установи, че земите са земеделски 
и не е нарушение.Сигналът е неоснователен. 

 


