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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЮНИ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 03.06.2019г „Зелен телефон” Намерена малка сова със счупен 

крак в центъра на с. Звъничево. 

Защитеният вид совоподобна птица е 

млад екземпляр, паднал от гнездото. На 

основание чл. 39 от ЗБР птицата е 

изпратена за лечение в спасителен 

център – Стара Загора.  

 

2 03.06.2019г „Зелен телефон” Изгаряне на гуми в завода на 

„Евро Гус“ООД в с. Радилово. 

Извършена е проверка на място. 

Установено е, че на откритата площадка 

на предприятието са запалени отпадъци 

от дърво, автомобилни гуми с джанти и 

други пластмасови отпадъци. Дадено е 

предписание с постоянен срок на 

управителя на дружеството да не се 

допуска палене и горене на отпадъци. За 

установеното административно 

нарушение на ЗУО е съставен акт. 

 

3 07.06.2019г „Зелен телефон” Умрял щъркел в гнездо на 

електрически стълб, до               

трансформатор, по пътя от с. 

Черногорово за с. Росен. 

Сигналът е предаден на EVN-България. 

След извършена проверка от тях е 

установено, че в гнездото няма умрял 

екземпляр на бял щъркел.  

 

4 11.06.2019г „Електронна поща” Опасно състояние на съоръжения 

по посетителските пътеки към 

природна забележителност„Фотин 

ски водопади“.  

Изпратен е отговор до сигналоподателя, 

че поставеният въпрос не е от 

компетенциите на РИОСВ –Пазарджик.  

 

5 13.06.2019г „Зелен телефон” В началото на гр. Ветрен, до 

помпената станция, вечер след 

21:00 часа се усеща силна 

миризма на сярна киселина. 

Проверките на двете дружества, 

посочени от сигналоподателя не      

установиха разливи и миризма на сярна 

киселина.  

 



6 19.06.2019г „Електронна поща” Локализирано сметище от 

отпадъци на ул. „Вит I“№ 18 в гр. 

Пазарджик. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

на кмета на Община Пазарджик, в 

изпълнение на задълженията му по чл. 

19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.  

Община Пазарджик 

уведоми писмено 

РИОСВ, че 

зъмърсяването е 

отстранено. 

7 20.06.2019г „Електронна поща” Изтичане на отпадъчни води в 

река Стара от колектор на 

„ВКС“ЕООД, гр. Пещера,      

преминаващ през „Биовет“АД. 

Извършена е проверка на място. Дадено 

е предписание за почистване на 

колектора за условно чисти води с цел 

вземане на водни проби. 

Предписанието е 

изпълнено. Взета е 

водна проба. 

Резултатите от ФХА 

отговарят на ИЕО, 

съгласно 

Разрешително с № 

33140210/2016 г. 

8 25.06.2019г „Зелен телефон” Постоянен и денонощен шум от 

„Бунай“АД в гр. Панагюрище. 

Проверка на РИОСВ-Пазарджик 

установи, че източници на шум от 

източната страна на производствения цех 

на обекта са два вентилатора с мощност 

2,2 кW. На „Бунай“АД са дадени 

предписания да се извършат собствени 

периодични измервания на показателите 

за шум и да се представи в инспекцията 

доклад с резултатите. 

Представен е доклад с 

резултати от СПИ на 

шум. Резултатите от 

измерванията са под 

НДЕ по границите на 

площадката и в 

мястото на 

въздействие. 

9 28.06.2019 Официална поща Разрушено щъркелово гнездо, 

вследствие на проливен дъжд на 

ул. „Първа“ в село Крали Марко. 

Съществува опасност и от              

запалваване на гнездото.   

РИОСВ-Пазарджик уведоми с писмо 

„Електроразпределение Юг”ЕАД за 

необходимост от поставяне на гнездова 

платформа на ул. „Първа” в с. Крали 

Марко, община Пазарджик и получи 

отговор, че е адресът е включен в 

графика на дружеството. 

ЕРЮГ АД уведоми 

РИОСВ, че гнездото е 

включено в графика 

за монтиране на 

гнездова платформа. 

 

 

 


