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

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ – 2017 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 03.07.2017г. „Зелен телефон” Намерено ранено малко 

щъркелче в с. Пищигово. 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е предаден за лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора.  

 

2 06.07.2017г. „Зелен телефон” Измряла риба в река Марица, в 

района на селата Хаджиево и 

Огняново. 

Сигналът е основателен.  Извършени 

са проверки и са взети водни проби от 

реките Марица и Пишманка и от 

точковите източници. Не е установена 

причината. Резултатите от 

лабораторния анализ на точковите 

източници са в норма. За състоянието 

на водните тела ще се произнесе 

БДИБР.  

 

3 06.07.2017г. „Зелен телефон” Намерено ранено, малко 

соколче в градината на хотел 

„Велина” – гр. Велинград. 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е изпратен за лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора.  

 

4 09.07.2017г. „Зелен телефон” Убита кафява мечка в района 

на ДЛС „Борово”, м. „Гробът”. 

Сигналът е основателен. Извършена е 

проверка и е сезирано РУ на МВР – 

Пещера. След преглед от ветеринарен 

лекар са установени 12 огнестрелни 

рани в тялото на мечката. На 

основание чл. 39, ал.2, т.4 от ЗБР се 

извърши разпореждане убитият 

екземпляр да бъде оставен на място.  

 

5 10.07.2017г. „Зелен телефон” Намерена паднала от дърво 

сова в района на „Моста на 

лютата” в гр. Пазарджик. 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е изпратен за лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора.  

 



6 11.07.2017г. „Зелен телефон” Намерена ранена сова но пътя 

Ивайло - Черногорово.  

Сигналът е основателен. Проверка на 

място установи, че совата е убита от 

пътно превозно средство, а трупът е на 

уличното платно. На основание чл. 39, 

ал.2, т.4 от ЗБР птицата е оставена на 

място. 

 

7 13.07.2017г. „Зелен телефон” Силна, остра миризма на 

фекалии от свинеферма, 

намираща се зад 

„Фазанарията”, гр. Пазарджик.  

Сигналът е неоснователен в момента 

на проверката. На разстояние 5 метра 

от оградата на обекта не се усещат 

миризми. Предстоят нови проверки. 

 

8 17.07.2017г. „Зелен телефон” Разлив на отпадъчни води от 

окисен отвал към рудник „Цар 

Асен” в река Луда Яна. 

Сигналът е основателен. Дадено е 

предписание да се извърши 

преместване на тръбопровода за 

оросяване, с цел намаляване на 

дренирането от насипището към 

водоема за богати разтвори. Взети са 

водни проби. За допуснатото 

замърсяване на р. Луда Яна са 

съставени три акта – два по ЗВ и един 

по ЗООС.  

 

9 19.07.2017г. „Зелен телефон” Намерена паднала от гнездо 

малка сова на бул. „Цар 

Освободител” №33 в гр. 

Пазарджик. 

Сигналът е основателен. Птицата от 

защитения вид е изпратена за 

доотглеждане в спасителен център – 

гр. Стара Загора.  

 

10 21.07.2017г. „Зелен телефон” Незаконен добив на злато в 

река Банска Луда Яна, в 

регулацията на с. Баня. 

Сигналът е препратен за предприемане 

на действия по компетентност на БД 

ИБР- Пловдив. 

 

11 24.07.2017г. „Зелен телефон” Силен, непоносим шум от 

работеща помпа в реката на с. 

Баня. 

Сигналът е основателен. Дейността е 

прекратена на 25.07.2017 г. с протокол 

на БД ИБР - Пловдив.  

 



12 25.07.2017г. „Зелен телефон” Нерегламентирано сметище, 

на което се изхвърлят и 

трупове на животни, на ул. 

„Рила”, бл. №16 в гр. 

Пазарджик. 

 

Сигналът е препратен за предприемане 

на действия по компетентност на Общи 

на Пазарджик. 

 

13 25.07.2017г. „Зелен телефон” Паднали и обгорели малки  

щъркели при пожар в с. 

Синитево. 

Сигналът е основателен. Двете млади 

птици от защитения вид са изпратени 

за преглед и лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора. 

 

14 25.07.2017г. „Зелен телефон” Оплетен щъркел в 

електрически кабел на ул. „41-

ва”, до №36 в село Звъничево. 

Сигналът е основателен. След оказано 

съдействие от служители на „ЕР Юг” 

ЕАД, щъркелът е освободен от прим 

ката. 

 

15 28.07.2017г. „Зелен телефон” Замърсяване с отпадъци на 

дерето в с. Црънча. 

Сигналът е основателен. След проверка 

на място, на кмета на населеното място 

е дадено предписание с едномесечен 

срок, да почисти речното легло на р. 

Каркария в регулацията на селото от 

леки фракции битови отпадъци, вкл. 

опаковки от хартия и пластмаса. 

 

16 28.07.2017г. „Зелен телефон” Ранено щъркелче, паднало от 

дърво в с. Гелеменово. 

Сигналът е основателен. Защитеният 

вид е изпратен за лечение в спасителен 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора. 

 

17 30.07.2017г. „Зелен телефон” Намерено ранено малко 

щъркелче след сблъсък с 

електрически кабели в с. Цар 

Асен. 

Сигналът е основателен. Защитената 

птица е с обгоряли крачета. Изпратена 

е за лечение в спасителен център за 

диви животни в гр. Стара Загора. 

 

 

 


