
 

 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАРТ – 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 01.03.2021 г. „Електронна поща” Щъркелово гнездо върху електри- 

чески стълб в с. Алеко Константи- 

ново създава опастност за ел. мрежа 

и за щъркелите. 

Изпратен е отговор до подателя, че  

описаното в сигнала щъркелово гнездо  

подлежи на укрепване и е включено за 

обезопасяване в графика за 2021 г. на 

„Електроразпределение Юг”ЕАД. 

 

2 01.03.2021 г. „Зелен телефон” Паднала дива котка в утайник, в 

двора на консервна фабрика в село 

Черногорово, общ. Пазарджик. 

При проверка на място се установи, че 

дивата котка, паднала в утайник на 

консервна фабрика в с. Черногорово е 

престояла там над 10 дни /по данни от 

подателя на сигнала/. Предприети са 

действия за освобождаването й от 

„капана” и съобразно разпоредбите на 

чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологич- 

ното разнообразие (ЗБР). 

 

3 04.03.2021 г. „Електронна поща” Нерегламентирано сметище между 

селата Паталеница и Ветрен дол. 

Проверка на РИОСВ, в присъствието 

на кмета на населеното място установи 

замърсени с отпадъци терени в м. 

„Кариерата”, м. „Голак” и на пътя, 

водещ от кантон „Варвара 1” до м. 

„Кариерата”. На кмета на община 

Пазарджик е дадено предписание да 

организира почистването на замърсени-

те терени и да не допуска повторно 

замърсяване. 

 

4 05.03.2021 г. „Електронна поща” Нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци в района на микроязовир 

Проверка на РИОСВ-Пазарджик уста- 

нови, че поземлен имот, собственост на   

 



в м. „Ливадите” - Добра вода. „Управление и стопанисване на 

язовири” е замърсен с битови отпадъци 

на няколко места. Дадено е предписа- 

ние за предприемане на действия от 

държавното предприятие за почист- 

ването им. 

5 08.03.2021 г. „Електронна поща” Замърсяване с пластмасови отпадъ- 

ци на р. Мътница и на прилежащите 

й територии в землището на с. 

Дорково, община Ракитово.  

Проверка на РИОСВ установи наличие 

на замърсяване със смесени битови 

отпадъци, вкл. единични пластмасови и 

хартиени опаковки на няколко места в 

района. Не са констатирани значителни 

замърсявания или нерегламентирани 

сметища. На кмета на община Ракитово 

е дадено предписание да организира 

почистване на замърсяванията и 

предприеме мерки за недопускане на 

повторни. 

 

6 15.03.2021 г.  „Зелен телефон”, 

„Електронна поща” 

Предстоящо запалване на огньове 

от горене на автомобилни гуми в гр. 

Батак. /получен на 14.03.2021г. –

неделя/ 

Сигналът е получен в неработен ден. 

След телефонен разговор с отговорното 

лице в община Батак, изложените 

факти в сигнала са проверени на място. 

Не се констатира изгаряне на стари 

автомобилни гуми.  

 

7 22.03.2021 г.  Получен чрез 

СЕОС-система за 

сигурно електронно 

връчване 

Незаконно изграждане на проучва- 

телен сондаж в минерално ноходи- 

ще „Варвара”. 

РИОСВ-Пазарджик уведоми подателя 

на сигнала, че Община Септември  е 

започнала дейности за  изграждане на 

проучвателен сондаж в минерално 

находище „Варавара” след проведена  

процедура по реда на глава шеста от 

ЗООС, при стриктно спазване на 

екологичното законодателство и след 

издадено от директора на РИОСВ-

Пазарджик решение ПК-15-ПР/2019 г., 

влязло в сила на 18.04.2019 г. В този 

 



смисъл, дейностите по осъществяване 

на това инвестиционно предложение са 

започнали законосъобразно. 

8 23.03.2021 г. „Зелен телефон” Изхвърлени битови отпадъци до 

бивш телен цех, срещу училището в 

гр. Ракитово. 

РИОСВ-Пазарджик изиска спешна про-

верка от отговорните лица в Община 

Ракитово. Такава е извършена в деня на 

подаването му в РИОСВ. Събраните 

битови отпадъци около контейнерите 

„Бобър” са натоварени  в малка бордо- 

ва кола, претоварени са в сметоиз- 

возващ камион и са транспотрирани до 

Регионално депо-Пазарджик. 

 

9 24.03.2021 г. „Зелен телефон” Камион с цистерна изсипва течност 

/със съмнение, че това не е тор/ 

преди с. Блатница, община Стрелча. 

РИОСВ-Пазарджик потърси съдей- 

ствие от органите на ОД МВР-Пловдив 

за изясняване на случая. 

 

10 30.03.2021 г. „Електронна поща” Замърсяване с битови отпадъци  на  

коритото на р. Крива река при с. 

Сестримо, общ. Белово. 

Предстои проверка.  

11 31.03.2021 г. „Електронна поща” Системно замърсяване с отпадъци 

на района около река Тополница, 

между селата Пищигово и Динката. 

Предстои проверка.  

 

 

 
 


