
 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 Г. 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 02.12.2021 г.   По електронна поща Замърсявания с отпадъци на р. Мътница 

и незаконни сметища на територията на 

община Ракитово. 

Извършена е съвместна проверка с 

експерти на БД ИБР, общ. Ракитово, 

общ. Велинград и в присъствие на 

сигналоподателите. На посочените 

места е установено наличие на 

пластмасови отпадъци: РЕТ бутил- 

ки, полиетиленови чантички в 

застойната зона на река Мътница и 

в храстовата растителност. Извън 

речното легло не са констатирани 

замърсявания с отпадъци, както и в 

поземлен имот в м. „Каменова 

чешма“, землище на гр. Ракитово. 

Затрупан със земна маса и битови 

отпадъци напоителен канал е 

почистен. Нерегламентирано сме- 

тище е възникнало в м. „Еленско 

краище“, общ. Ракитово, а в нива в 

м. „Каменарски мрамор“, общ. 

Велинград са изхвърлени около 50 

излезли от употреба гуми, 

строителни и пластмасови 

отпадъци. На кметовете на 

общините Ракитово и Велинград са 

дадени предписания да организират 

почистване на замърсяванията с 

отпадъци, съгл. разпоредбите на чл. 

19, ал. 3, т. 15 от ЗУО и да се 

предприемат мерки за недопускане 

 



 

 

на повторни замърсявания. Пред- 

стои последващ контрол. 

2. 06.12.2021 г.   По електронна поща 

 

Наличие на нерегламентирано сметище в 

района между гр. Пещера и с. Радилово, в 

местност „Зеленището“.  

Изпратен по компетентност до 

кмета на Община Пещера, във 

връзка със задължения по чл. 19, ал. 

3, т. 15 от ЗУО. 

Получен 

отговор от 

община 

Пещера, 

придружен 

със снимков 

материал, за 

ликвидиране 

на сметището. 

3. 07.12.2021 г.   По „зелен телефон“ 

 

Намерена ранена сова на ул. „Гео Милев“ 

№23 в гр. Пазарджик. 

При проверка на място е 

установено, че намерената от 

сигналоподателя птица е със 

счупено крило. Фрактурата е 

потвърдена и от ветеринарен лекар. 

Птицата е определена като горска 

ушата сова (Asio otis) – защитен 

вид, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие. Съг- 

ласно разпоредбите на чл. 39, ал. 2, 

т. 2 от ЗБР РИОСВ-Пазарджик 

предприе действия за транспор- 

тирането й до спасителния център 

за диви животни в гр. Стара Загора. 

 

4. 10.12.2021 г.   По „зелен телефон“ 

 

Получен от тел. 112 сигнал от пастири за 

забелязана мечка да рови в кошерите и да 

се разхожда в близост до пътя в района 

на гр. Стрелча и между селата Блатница и 

Смилец.                                                               

В момента на подаване на сигнала – 

14:05 ч. на 10.12.2021 г. мечката не 

се намира в района на с. Блатница и 

с. Смилец, общ. Стрелча. Данните 

са потвърдени от представител на 

ИБЕИ на БАН и от директора на 

ДГС-Панагюрище.  Мечката е с 

поставен GPS нашийник,  от чиито 

данни става ясно, че животното е 

 



 

 

преминало през района на 30-ти 

ноември и 1-ви декември и отдавна 

го е напуснало. В района на с. 

Смилец мечката е нанесла пора- 

жения на пчелин /повредени са 

няколко кошера с пчелни пити/. 

Ощетеното лице, което не е сред 

сигналоподателите, е подало заяв- 

ление в ДГС-Панагюрище за 

изплащане на обезщетение, а на тях 

е обяснено, че не съществува 

опасност за селскостопанските 

животни, които отглеждат. 

5. 16.12.2021 г.   По „зелен телефон“ 

 

Струпани отпадъци по пътя Пазарджик-

Радилово, при паметника на Алеко 

Константинов. 

При извършената проверка на място 

е констатирано замърсяване с 

отпадъци в  землището на с. Алеко 

Константиново, общ. Пазарджик. 

Дадено е предписание за почист- 

ване на замърсения терен. Предстои 

последващ контрол. 

 

6. 16.12.2021 г.   По „зелен телефон“ 

 

Забелязани 15 измрели птици /според 

сигналоподателя – соколи или мише- 

лови/, на 110-120 км. на автомагистрала 

„Тракия“, в посока София.  

Изпратен по компетентност до 

РИОСВ-Пловдив. 

 

7. 29.12.2021 г.  По „зелен телефон“ Наличие на две незаконни сметища в с. 

Черногорово, които постоянно се раз-

растват. Едното е до болницата, в 

регулацията на с. Черногорово, другото е 

зад стадиона. 

Проверка по сигнала констатира, че 

в зелената площ, преди здравната 

служба в с. Черногорово, са 

поставени 4 контейнера - тип 

„бобър“. Три от  тях са обърнати и 

изхвърлянето на отпадъци се 

извършва около контейнерите. На 

площ от около 10 кв.м. са нат-

рупани смесени битови отпадъци, 

опаковки от пластмаса  и картон, 

 



 

 

пластмаса от ИУЕЕО, ИУГ. 

Установи се, че продължава 

нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци в м. „Лаката“, землище на 

с. Черногорово, близо до стадиона 

на селото, за което на кмета на 

община Пазарджик е съставен 

АУАН. За констатираните замърся- 

вания е дадено ново предписание на 

кмета на община Пазарджик - да 

организира почистване на замър- 

сените участъци и да се 

предприемат мерки за недопускане 

на нови замърсявания. 

8. 29.12.2021 г. По официална поща Замърсен терен с площ от 50 (дка) в 

землището на гр. Септември продължава 

да е непочистен и площта му се измества 

на изток, в посока коритото на р. Марица 

и вече засяга частен имот – черешова 

градина. Част от отпадъците са събрани 

на големи купчини, които с месеци стоят 

неизвозени. Отпадъкът беше запален и 

отложи вредни емисии  в атмосферата. 

Следи от процеса горене могат да се 

видят и към настоящия момент. 

РИОСВ-Пазарджик e извършила 

няколко проверки по този сигнал. 

След констатация, че предписани- 

ето за почистване на замърсения 

терен и недопускане на последващо 

замърсяване, дадено при предишна 

проверка на РИОСВ не е изпълнено, 

е съставен акт на кмета на община 

Септември за установено админис- 

тративно нарушение на ЗУО. 

 

 


