
           ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 

                                                                             МЕСЕЦ  МАЙ 2012 ГОДИНА  

 

№ Дата Постъпил сигнал Сигнал               Отговорна  

институция 

Предприети действия 

1. 04.05.2012г. Сигналът е постъпил 

по  ”Зелен телефон”. 

Получен сигнал за отглеждане на змии 

в частен дом в гр.Пазарджик. На 

03.05.2012г. една от змиите е била на 

стълбите в жилищния блок. 

 

РИОСВ-Пазарджик 

 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-

Пазарджик на 07.05.2012г. От проверката на 

място се установи, че няма нарушения на Закона 

за биологичното разнообразие. 

Сигналът е неоснователен.   

2. 08.05.2012г. Сигналът е постъпил 

по  ”Зелен телефон”. 

 

Намерен малък бухал в района на 

болница „Ескулап”, гр.Пазарджик от 

Иван Димов. 

 

РИОСВ-Пазарджик 

 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-

Пазарджик на 09.05.2012г.  Младия екземпляр с 

пухово оперение от защитения вид горска ушата 

сова е предаден на Спасителен център – гр.Стара 

Загора. 

Сигналът е основателен.    

3. 11.05.2012г. Сигналът е постъпил 

по  ”Зелен телефон”. 

Получен сигнал за разкъсани кози /5-6 

броя/ в с.Равногор. Предполага се, че е 

от мечка. 

РИОСВ-Пазарджик 

 

 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-

Пазарджик на 11.05.2012г.  Домашните животни 

не са нападнати от мечка. На мястото липсваха 

следи, козина или изпражнения. Нападението е 

извършено от подивели кучета. 

Сигналът е неоснователен.    

4. 17.05.2012г. Сигналът е постъпил 

по  ”Зелен телефон”. 

Получен сигнал за изхвърляне на цвик 

от мандрата в с.Овчеполци зад 

училището на нерегламентирано място. 

Има неприятна постоянна миризма.  

РИОСВ-Пазарджик 

 

 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-

Пазарджик на 18.05.2012г. В с.Овчеполци няма 

мандра. При проверката се констатира, че около 

училището няма наличие на цвик и миризми.  

Сигналът е неоснователен.    

5. 18.05.2012г. Сигналът е постъпил 

по  ”Зелен телефон”. 

Получен сигнал за намерена хищна 

птица в района на търговията в 

гр.Пазарджик. 

РИОСВ-Пазарджик 

 

 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-

Пазарджик на 18.05.2012г. Намерената птица е от 

сем.Соколови. Защитения вид е със счупено 

крило и беше изпратен за лечение в Спасителен 

център – гр.Стара Загора. 

Сигналът е основателен.    

6. 19.05.2012г. Сигналът е постъпил 

по  ”Зелен телефон”. 

Получен сигнал за намерен бухал, 

нападнат от свраки в района на ОДЗ 

„Юрий Гагарин” гр.Пазарджик. 

РИОСВ-Пазарджик 

 

 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-

Пазарджик на 19.05.2012г. Намерената птица – 

горска ушата сова, млад индивид е бил нападнат 

от други птици и беше в безпомощно състояние. 

Птицата е предадена в Спасителен център – 

гр.Стара Загора. 

 


