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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЮЛИ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 03.07.2019г „Електронна поща” Ново нерегламентирано сметище 

в ромската махала на с. Ковачево, 

Община Септември. 

Извършена съвместна проверка с 

представители на Община Септември 

констатира, че на 6 юли замърсеният 

общински терен е бил почистен. В деня 

на проверката – 8 юли са установени 

нови замърсявания. Дадени са 

предписания със срок за почистването 

им и за недопускане образуването на 

нерегламентирани сметища на        

територията на село Ковачево. 

Последващ контрол 

установи, че в  

указания срок е 

извършено   

почиставане на 

замърсения с битови 

отпадъци терен пред 

гробищния парк на 

селото. 

2 04.07.2019г „Зелен телефон” Намерен бързолет на ул. „Цар    

Освободител” № 88 в гр. 

Пазарджик. 

Птицата е в добро състояние, установи 

оглед на място на защитения вид. На 

основание чл. 39 от ЗБР е освободена в 

район, подходящ за вида. 

 

3 08.07.2019г „Зелен телефон” Намерена сова с ранено крило в 

град Септември. 

Оглед на защитения вид на място 

установи, че едното крило на горската 

ушата сова е счупено. На основание чл. 

39 от ЗБР птицата е изпратена за лечение 

във ветеринарна клиника. 

 

4 08.07.2019г „Зелен телефон” В заведение „Механата”, на ул. 

„Хр. Ботев” № 24 в гр. Батак са 

изложени препарирани животни, 

едно от които е дива коза. 

Извършената проверка на адреса не 

установи изложени препарати на 

защитени видове, вкл. и на дива коза. За 

изложените в заведението ловни трофеи 

е уведомена РДГ- Пазарджик. 

 



5 08.07.2019г „Зелен телефон” Граблива птица в безпомощно 

състояние е забелязана в 

землището на село Семчиново, 

община Септември. От няколко 

дни стои на земята и не може да 

излети. 

 Огледът на място от експерт на РИОСВ-

Пазарджик установи, че птицата е 

обикновен мишелов в много лошо 

физическо състояние, без реакции на 

самозащита и опити да излети. При 

транспортирането й е умряла. В 

изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР 

защитеният вид е върнат на мястото, 

където е намерен. 

 

6 09.07.2019г „Зелен телефон” Водата в р. Луда Яна при с. Росен 

е оцветена в бяло и има умряла 

риба. 

При извършения оглед по течението на 

реката, експерти на РИОСВ, БД ИБР и 

РЛ установиха помътняване на водата и 

единични бройки умряла риба в 

застойните зони. Взети са водни проби 

от 3 точки – преди и след смесването на 

дренажните води, както и от р. Луда Яна 

при с. Росен. На място са измерени 

активна реакция pH, разтворен кислород 

и електропроводимост. Моментният 

анализ на дренажните води показва 

понижено рН и повишена 

електропроводимост - показател за 

наличие на тежки метали. Установена е 

причината за замърсяването –         

нерегламентирано изтичане на води от 

водоема за богати разтвори под окисен 

отвал на рудник „Цар Асен”.  

Проверка на 11 юли 

установи, че 

изтичането е 

преустановено. На 

оператора са дадени 

две предписания. 

За допуснатите 

нарушения са 

съставени два акта – 

на „Еко атрацит”АД –

собственик на обекта 

- по Закон за водите и 

на „ПМК”АД – 

оператор на обекта – 

по ЗООС. 

7 10.07.2019г „Зелен телефон” Намерен мишелов в безпомощно 

състояние в гр. Пазарджик. 

Оглед на птицата установи, че 

мишеловът няма външни наранявания, 

но е в лошо физическо състояние - 

отпаднал, без защитни реакции. На 

основание чл. 39 от ЗБР защитеният вид 

е изпратен за преглед и лечение във 

ветеринарна клиника. 

 



8 11.07.2019г „Електронна поща” Разтоварват се пакетирани       

отпадъци по пътя, водещ към 

фирма „Орион”, в района на 

бившия завод за тръби в 

землището на с. Варвара, община 

Септември. 

Извършена е проверка на частен имот в 

землището на с. Варвара, в присъствието 

на представители на Община Септември 

и на дружеството, ползвател на имота, 

въз основа на договор за наем. 

Констатира се, че в имота 

нерегламентирано се съхраняват и 

складират балирани отпадъци от хартия, 

без необходимото разрешение по чл. 35 

от ЗУО. На дружеството- наемател е 

дадено предписание да го почисти от 

балираните хартиени отпадъци и те да се 

съхраняват на площадка с издадено 

разрешение по реда на чл. 35 от ЗУО за 

тази дейност. 

Последващ контрол 

установи, че 

предписанието е 

изпълнено – 

отпадъците се 

съхраняват на 

площадка, за която 

има издаден документ 

по чл. 35 от ЗУО. На 

„Екобулхарт“ ЕООД   

е съставен акт за 

установено 

административно 

нарушение. 

9 18.07.2019г „Електронна поща” Опасен шум в блок на ул. „Средна 

гора” № 34 в град Пазарджик. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

до РЗИ-Пазарджик. 

 

10 22.07.2019г „Зелен телефон” Намерен паднал щъркел в 

промишлената зона на град 

Пазарджик. 

Проверката на място установи, че млад 

екземпляр от вида бял щъркел е със 

счупено крило. В изпълнение на чл. 39 от 

ЗБР се прецени, че защитеният вид 

следва да се изпрати за лечение във 

ветеринарна клиника. 

 

11 24.07.2019г „Зелен телефон” Намерен щъркел със счупено 

крило в парка, на центъра на с. 

Синитово. 

Проверка на място установи, че млад 

екземпляр от вида бял щъркел се 

разхожда в парка на селото. Огледът на 

птицата не констатира наранявания 

и/или счупвания. Защитеният вид е в 

добро физическо състояние, не се намира 

в безпомощно състояние и няма нужда от 

лечение. 

 

 



12 30.07.2019г „Електронна поща” Замърсяване със строителни 

отпадъци на терени край пътя за 

„Червената скала” в землището на 

с. Равногор, община Брацигово. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

на Община Брацигово. 

Получен отговор от 

Община Брацигово за 

предприети действия 

и мерки по 

почистването на 

замърсените площи. 

 

 

 


