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

ЗА МЕСЕЦ МАЙ – 2016 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 04.05.2016г. „Електронна поща” Нерегламентиран пункт за 

черни и цветни метали в село 

Говедаре. 

Сигналът е основателен. Дадени са 

предписания за предоставяне на 

документи и за предаване на 

отпадъците на фирма с разрешително 

за тази дейност. Предстои съставяне и 

връчване на акт по ЗУО.  

 

2 05.05.2016г. „Електронна поща” Замърсяване с ферментаци 

онен профукт от производство 

на биогаз на земеделски земи в 

землището на с. Исперихово. 

При извършена проверка са взети 

почвени проби /резултатите ще са 

готови през месец юни/ и дадени 

предписания да не се наторяват нивите 

с този ферментационен продукт и да 

бъдат представени документи за 

отчетност от фирмата наемател. Про- 

верката продължава. 

 

3 11.05.2016г. „Електронна поща” Попаднала мечка под високо  

волтово напрежение при кате 

ерене по електрически стълб 

на територията на КЕЦ 

Велинград, местност „Тошков 

чарк”, резерват „Беглика”. 

На основание чл.39, ал.2, т.3 от ЗБР, 

мъртвия екземпляр е предоставен на 

регионален природонаучен музей – 

Пловдив за попълване на музейна 

сбирка в раздел „Гръбначни животни”. 

 

4 11.05.2016г. „Електронна поща” Нарушен статут на разпредели 

телен газопровод в участъка 

между гр. Пазарджик и село 

Синитево и наличие на 

нерегламентирано сметище  от 

изкопни земни маси, бетонни 

блокове и дървесина. 

Сигналът е основателен. Дадено е  

предписание за почистване на имота от 

строителни отпадъци и недопускане на 

повторно нерегламентирано изхвърля- 

не. 

 



5 18.05.2016г. „Зелен телефон” Намерен щъркел със счупено 

крило в гр. Батак. 

Сигналът е основателен. Раненият 

защитен вид е изпратен за лечение в 

Спасителен център – Стара Загора. 

 

6 26.05.2016г. „Зелен телефон” Замърсяване на въздуха с фини 

прахови частици и бял прах 

около стопанския двор на гр. 

Септември от дейността на 

фирма „Рьофикс”. 

Сигналът е неоснователен. Проверката 

на РИОСВ – Пазарджик, извършена  

час по-късно, не констатира прахово 

замърсяване. Подателят на сигнала е  

отказал присъствие. 

 

7 26.05.2016г. „Зелен телефон” Замърсяване на река Тополни 

ца с мръсна пяна при моста в 

село Лесичово. 

Сигналът е неоснователен. Извършен е 

оглед на речното легло при моста в с. 

Лесичово и района на винарна изба 

„Манастира”. Не се констатира 

наличие на точкови източници на 

отпадъчни води. Водата в реката е без 

местност. 

 

8 30.05.2016г. „Електронна поща” Масово изкупуване на коли без 

документи от пунктове в село  

Говедаре. 

Сигналът е препратен по компетен 

тност в ОД МВР – Пазарджик. 

 

9 30.05.2016 „Зелен телефон” Намерени две птици от вида 

горска ушата сова, паднали от 

дърво, в центъра на гр. Пазар 

джик. 

Сигналът е основателен. Птиците са 

изпратени за доотглеждане в Спасител 

ния център в г. Стара Загора. 

 

10 31.05.2016 „Зелен телефон” Намерен млад екземпляр от 

вида горска ушата сова в бли 

зост до хотел „Атлантик” в гр. 

Пазарджик. 

Намерената защитена птица е без 

наранявания. Пусната е на свобода в  

подходящ район. 

 

 

 


