
 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  АПРИЛ  – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 10.04.2020г. „Зелен телефон” Нерегламентирано изхвърляне на  

строителни отпадъци в еко пътека, 

м. „Огледалото”, гр. Стрелча. 

Сигналът е препратен на Община Стрелча за 

предприемане на действия по компе- 

тентност. Общинската администрация уве- 

доми РИОСВ, че нерегламентираното замър- 

сяване е почистено и е поставена тебела 

„Забранено изхвърлянето на отпадъци”. 

 

2 10.04.2020г. „Зелен телефон” Нерегламентирано сметище след с. 

Дюлево, вдясно, в посока град 

Стрелча. 

Сигналът е препратен на Община Стрелча за 

предприемане на действия по компе- 

тентност. Общинската администрация уве 

доми РИОСВ, че след извършена проверка  е 

почистено новообразувано сметище в пок- 

райнините на с. Дюлево и е поставена тебела 

„Забранено изхвърлянето на отпадъци”. 

 

3 15.04.2020г. Електронна поща Нерегламентирано замърсяване с 

отпадъци в землището на село 

Елшица, община Панагюрище. 

Проверката за нерегламентирани замърся- 

вания с отпадъци в землището на село 

Елшица, община Панагюрище установи, че е 

извършено почистване на замърсените 

терени. 

 

4 16.04.2020г. Електронна поща Пострадал щъркел на територията 

на община Батак. 

Експерт на РИОСВ установи контакт с 

подателя на сигнала, намерил бедстващата 

птица. Проверка на място установи, че 

младият щъркел е в много тежко състояние.  

В изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона 

за биологичното разнообразие (ЗБР), 

РИОСВ-Пазарджик предприе действия за 

изпращането му на лечение в спасителен 

център, но по време на транспортирането 

щъркелът е умрял. 

 



5 21.04.2020г. Официална поща Отпадъчни води се изливат сво- 

бодно по земната повърхност от 

имот с идентификатор 02837.503.32, 

землище на гр. Батак, яз. „Батак”. 

При проверката се  установи, че имотът над 

къща за гости „Слънчев цвят 1“ е заключен – 

няма собственици и е ограден. Извършен 

оглед от експерти на РИОСВ-Пазарджик, БД 

ИБР и община Батак не констатира към 

момента на проверката изтичане на 

отпадъчни води от посочения в сигнала 

имот. Дадено е предписание, което е 

изпълнено.  

 

6 30.04.2020г. Електронна поща Образувано нерегламентирано сме- 

тище в местност „Еленско краище”, 

гр. Ракитово. 

Проверка на РИОСВ установи, че сигналът е 

основателен. Дадено е предписание на кмета 

на Община Ракитово да се ликвидира 

нерегламентирано сметище в м. „Еленско 

краище”,  като оползотворимите отпадъци се 

предадат на лице, което притежава документ 

по чл. 35 от ЗУО, а битовите отпадъци се 

извозят на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци-Пазарджик.  

 

Последващ 

контрол  

установи, че 

нерегламен- 

тираното 

сметище в м. 

„Еленско 

краище“, 

земл. на гр.  

Ракитово е 

ликвидирано.  

 


