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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАРТ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 01.03.2019г „Зелен телефон” По пътя Панагюрище – Панагюр 

ски колонии, в местност „Окошка 

могила”, кола с ремарке изхвърля 

отпадъци. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

на община Панагюрище. Проверката на 

общинските служители, в присъствието  

на сигналоподателя, не е установила 

нерегламентирано изхвърлени отпадъ- 

ци.   

 

2 05.03.2019г „Електронна поща” Нерегламентирано изхвърляне на 

битови и строителни отпадъци на 

улица „Седма” в с. Ковачево. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

на община Септември. При проверката е 

констатирано, че строителните отпадъци 

/тухли/ са в частен имот по желание на 

собственика му, който смята да ги 

употреби за подравняване, във връзка с 

предстоящо строителство. 

 

3 08.03.2019г „Зелен телефон” Водата в канала над село 

Мокрище в посока село Ляхово е 

с черен цвят. 

Извършен е оглед на отводнителен канал 

13 между селата Мокрище и  Ляхово. Не 

се констатира специфично оцветяване 

или мътност на водите. В района се 

извършва наторяване на ниви с 

ферментационна течност. Оператори те, 

извършващи дейността са  предупредени 

за повишено внимание при дейност в 

близост до водни обекти,  за да не се 

допусне изтичане или дрениране на 

торови маси.  

 

4 08.03.2019г „Електронна поща” Нерегламентирани сметища и 

замърсяване с отпадъци на терени 

в с. Елшица, ул. „Обект Елшица”. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

на община Панагюрище. 

 



5 12.03.2019г „Електронна поща” Палене на треви, храсти и 

нискостеблени дървета по пътя 

между гр. Пазарджик и с. 

Юнаците. Унищожават се хумуса 

и почвената структура, нанасят се 

вреди на природата. 

На кмета на с. Юнаците е дадено 

предписание за недопускане изгаряне то 

на стърнища и др. растителни остатъци 

при следващи почиствания в землището 

на с. Юнаците.  

 

6 19.03.2019г „Зелен телефон” Намерена в с. Мирянци, общ. 

Пазарджик птица /ястреб или 

сокол/, според сигналоподателя. 

Птицата не може да лети. Видимо 

няма наранявания.  

Оглед на място установи, че птицата е от 

защитения вид обикновен мишелов, без 

външни наранявания и/или счупвания, 

жизнена е и в добро състояние. На 

основание чл. 39 от ЗБР, е освободена в 

район, подходящ за вида.  

 

7 25.03.2019 „Зелен телефон” Фирма „Металика” добива пясък 

и чакъл от река „Чепинска” в гр. 

Велинград, в близост до квартал 

„Анезица”. Дейността се извър 

шва ежедневно с тежки машини 

(багери). Образуват се огромни 

изкопи в непосредствена близост 

до реката. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

на БД ИБР.  

 

8 28.03.2019 „Официална поща” На излизане от гр. Пазарджик, 

след затвора - в дясно, роми 

изхвърлят отпадъци в земеделска 

земя.  

Сигналът е изпратен по компетентност 

на Община Пазарджик. 

 

 

 

 


