
 

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

МЕСЕЦ МАРТ - 2016 ГОДИНА 
 

 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.03.2016г. Електронна 

поща” 

Опасност от унищожаване на 

архитектурен резерват, паметник на 

културата в село Жребичко от добив 

на строителни материали в района. 

Извършена е проверка. Процедурата по 

предоставяне на разрешение за проучване 

на строителни материали се провежда 

съгласно изискванията на чл.2, ал.1, т.5 и 

чл. 26, ал.1, т.2 от Закона за подземните 

богатства. Площта, в която ще се извършва 

проучване, не попада в границите на 

защитени зони от НЕМ „НАТУРА 2000”, 

съгласно ЗБР, както и в границите на 

защитени територии, по смисъла на чл. 5 от 

ЗЗТ.  

 

2 07.03.2016г. „Електронна 

поща” 

Наклонено щъркело гнездо върху 

камбанария на църквата „Света Петка” 

в гр. Пещера. 

Извършена е проверка. Наклонът на 

гнездото не застрашава целостта му.  Годно 

е за отглеждане на поколение. Вързано е с 

арматура към кръста, на върха на 

камбанарията. Не се налага намеса на 

РИОСВ. 

 

3 08.03.2016г. „Зелен 

телефон” 

Намерена ранена птица. Гражданин предаде в инспекцията горска 

ушата сова (защитен вид по смисъла на чл. 

37 от ЗБР) с ранено крило. Птицата е 

изпратена за лечение в спасителния център 

за диви животни в гр. Стара Загора. 

 

4 12.03.2016г. „Зелен 

телефон” 

Камион изхвърля фекални отпадъци 

над язовир Тополница. 

Сигналът е основателен. Извършена е 

проверка на място от служители на РПУ-

Панагюрище. Нарушителите са заловени. 

Снети са писмени обяснения. Предстои 

проверка на РИОСВ.  

Проверка 

констатира, че 

нивата е изорана. 

Няма следи от 

замърсяване. Дадено 

е предпи-сание да не 



се допуска 

наторяването й с 

утайка от септична 

яма. 

5 16.03.2016г. „Електронна 

поща” 

Нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци в отводнителен канал, в 

землището на с. Мало Конаре. 

Сигналът е изпратен по компетентност на 

Община Пазарджик с изискването  до 

11.04.2016г. РИОСВ да получи информация 

за предприетите мерки. 

 

6 16.03.2016г. „Зелен 

телефон” 

Намерена ранена птица. Гражаданин предаде на РИОСВ обикновен 

мишелов /защитен вид/ с ранено око. 

Изпратен е за лечение в спасителен център - 

Стара Загора. 

 

7 20.03.2016г. „Зелен 

телефон” 

Черен дим на ул. „Рила”, до училище 

„Димитър Гачев” в гр. Пазарджик. 

Сигналът е основателен. Проверката на 

терен констатира запалени битови отпадъци 

от южната страна на училището. След 

намесата на РИОСВ, огънят е загасен за 

минути. 

 

8 20.03.2016г. „Зелен 

телефон” 

Намерен щъркел със счупено крило в 

землището на гр. Стрелча. 

Раненият защитен вид е предаден за 

лечение и възстановяване в спасителен 

център – Стара Загора. 

 

9 21.03.2016г. „Зелен 

телефон” 

Силен шум от отглеждане на фазани в 

двора на жилищна кооперация в 

Пазарджик. 

По сигнала е извършена проверка от 

служители на РДГ-Пазарджик. РИОСВ е 

уведомена, че на посочения адрес се 

отглеждат два фазана /мъжки и женски/ 

Установен е собственикът им. С писмо, 

РИОСВ изиска от него да представи 

документи, които указват произхода им и 

да подаде заявление за регистрация по 

Закона за защита на животните.  

Собственикът  

подаде 

необходимото 

заявление в РИОСВ 

на 9 май 2016г. 

10 25.03.2016г. „Зелен 

телефон” 

На градския пазар в Пазарджик се 

продават торбички под 25 микрона, а 

търговците ги доставят от склад в 

Търговията.  

Извършените проверки на търговци не 

констатираха продажба на такива торбички.  

 

11 29.03.2016г. „Електронна В близост до яз. Доспат, в землището Сигналът е основателен. Подалият сигнала На 27 април РИОСВ 



 

поща” на гр. Сърница, се разкомплектоват 

стари автомобили и в  язовира се 

оттичат отработени масла, нафта и 

антифриз. 

е бил поканен, но е отказал да присъства на 

проверката. 

Констатации сочат, че срещу посочения 

адрес, намиращ се на 2-3 км. от брега на яз. 

„Доспат“, в неограден, затревен общински 

имот, са констатирани 2 неразкомплектова-

ни, излезли от употреба МПС без номера, 1 

разкомплектован автомобил и нарязани ме-

тални части от тавани, капаци и врати от 

автомобили. Собственикът им не е открит и 

установен. Извършеният оглед не констати-

ра разпиляване на отпадъци и замърсяване с 

нефтопродукти. На кмета на община Сър-

ница са дадени предписания да организира 

предаването на отпадъците от ИУМПС на 

площадка за съхранение или на център за 

разкомплектоване, които имат разрешение 

да извършват тази дейност, въз основа на 

сключен договор, да предостави на РИОСВ 

копие от документите и да осъществява 

необходимия контрол за недопускане на 

нерегламентирано третиране на излезли от 

употреба МПС на територията на община 

Сърница. 

извърши проверка за 

изпълнение на 

предписанията – 

изпълнени са. С цел 

ограничаване на 

достъпа до имота, 

община Сърница го 

е оградила. 


