
 

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

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ - 2013 ГОДИНА 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ контрол 

1. 12.07.2013г.  от  

 Дежурен 

в община 

Пазарджик 

Подаден сигнал за паднал щъркел със 

счупено крило в частен дом в село 

Черногорово 

Сигналът е основателен. Защитената 

птица е изпратена за лечение и възста-

новяване в Спасителния център в гр. 

Стара Загора – на основание чл. 39 от 

ЗБР. 

 

2. 15.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за паднал щъркел със 

счупено крило в частен дом в село Априлци 

Сигналът е основателен. Птицата е 

иззета от дома ранена и изпратена за 

лечение и възстановяване в 

Спасителния център в гр. Стара Загора – 

на основание чл. 39 от ЗБР. 

 

3. 17.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Получен сигнал за болен щъркел, намиращ  

се в бивш стопански двор в с.- Синитево 

Сигналът е неоснователен. При 

повторно 

обаждане подалият сигнала е 

информирал 

РИОСВ, че щъркелът е отлетял и няма 

основание за проверка на място.  

 

4. 26.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за два бедстващи щъркела в 

с. Пищигово 

Сигналът е основателен. Проверката 

установи две бедстващи птици в две 

различни гнезда. Едината е свалена от 

гнездото мъртъва, а другата, с вишка на 

EVN-Пазарджик с ранен крак. 

Изпратена е за лечение и 

възстановяване в Спасителния център за 

диви животни в гр. Стара Загора – на 

основание чл. 39 от ЗБР. 

 



 

5. 29.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за ранен щъркел в с. Мало 

Конаре 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е намерен със счупено крило и 

предаден за лечение и възстановяване в 

Спасителния център за диви животни в 

гр. Стара Загора – на основание чл. 39 

от ЗБР. 

 

6. 30.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за ранен щъркел в 

следствие на пожар в гр. Септември 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е намерен с наранявания по краката. 

Предаден е за лечение и възстановяване 

в   

Спасителния център за диви животни в 

гр. Стара Загора – на основание чл. 39 

от ЗБР. 

 

7. 30.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за щъркел със счупени 

крака, намиращ се в помпената станция на  

село Алеко Константиново 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е намерен с наранявания по краката. 

Предаден е за лечение и възстановяване 

в   

Спасителния център за диви животни в 

гр. Стара Загора – на основание чл. 39 

от ЗБР. 

 

8. 30.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за оплетен щъркел, 

застопорен от дни в гнездото си върху 

административна сграда в гр. Брацигово  

Сигналът е неоснователен. Проверката 

на място констатира, че щъркеловото 

гнездо е празно. 

 

9. 30.07.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за ранен щъркел пред 

шивашки цех в село Нова Махала 

Сигналът е основателен. Защитената 

птица е със счупен крак. Предадена е за 

лечение и възстановяване в 

Спасителния център за диви животни в 

гр. Стара Загора – на основание чл. 39 

от ЗБР. 

 


