
  

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ – 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 03.06.2021 г. „Зелен телефон” Намерена в района на кв. Каменица, 

гр. Велинград ръждива (червена) 

чапла със счупено крило. 

При проверката на място е установено, 

че намерената от сигналоподателя 

птица е със счупено крило. Фрактурата 

е потвърдена и от ветеринарен лекар. 

Първоначално, след дадено по теле- 

фона описание, птицата е определена 

като ръждива чапла (Ardea purpurea) – 

защитен вид, съгл. ЗБР. На основание 

гореизложеното и съгласно разпоред- 

бите на чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР,  

РИОСВ-Пазарджик предприе действия 

за изпращане на ранената птица в 

спасителния център в гр. Стара Загора. 

При предаването й в центъра, видът на 

птицата е определен като Малък воден 

бик (Ixobrychus minutus) – защитен вид, 

съгл. ЗБР. 

 

2 05.06.2021 г. „Зелен телефон” Намерени две шипобедрени косте- 

нурки в гр. Панагюрище. 

Проверка на място констатира две 

шипобедрени сухоземни костенурки в 

двора на сигналоподателя. Огледът им 

не установи наранявания, заболявания, 

повреди на корубата. В добро физи-

ческо състояние са, активни. На 

основание гореизложеното и съгласно 

разпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 1 от 

ЗБР, РИОСВ-Пазарджик предприе дей- 

ствия за пускането им на свобода в 

 



подходящ район (защитена зона „Овчи 

хълмове“, землище на с. Росен, общ. 

Пазарджик).   

3 07.06.2021 г. „Официална поща” Нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци в непосредствена близост 

до гр. Септември. 

Извършена проверка на място с 

участието на представител на Община 

Септември потвърди твърденията за 

наличие на нерегламентирано сметище 

със значителна площ в посочения 

участък. Дадено е задължително 

предписание със срок, кметът на 

общината да организира почистването 

на замърсените терени и да предприеме 

мерки за недопускане на последващо 

замърсяване. Предстои последващ 

контрол за изпълнението му. 

 

4 08.06.2021 г.    „Зелен телефон” От няколко дни река „Луковица“, 

зад Вельова баня в гр. Велинград 

сутрин и след 14,30 след обяд става 

мътножълта и кафява. Има измре- 

ли дребни рибки – кефал и мряна. 

РИОСВ-Пазарджик извърши съвместна 

проверка по течението на реката с 

представители на БД ИБР, РЛ, Община 

Велинград и в присъствието на 

подателя на сигнала. От извършения 

оглед на речното легло и прилежащите 

територии се констатира изтичане на 

светлокафяви води от дренажен 

колектор /ф 400/, заустен в р. 

Луковица, по десния бряг. Замерените 

моментни показатели на водата не 

показват химично замърсяване. Взета е 

водна проба за анализ от РЛ-Пазар-

джик. Установен е източникът на 

оцветяване на водите – строителна 

площадка на СПА хотел между 

улиците „Хан Аспарух“ и „Юндолска“. 

Причината за т.нар. оцветяване са 

дренажни води, постъпващи в изкопа 

 



за основи и отмиване на бетонови 

разтвори. Дадено е предписание за 

прекратяване изпомпването на води от 

дренажния колектор към р. Луковица, 

като същите се включат в градски 

колектор по ул. „Хан Аспарух“. На 

следващия ден /9 юни/ експерти на 

РИОСВ извършиха повторна проверка 

за изпълнение на даденото предпи- 

сание. Установи се, че фирмата, 

изпълнител на строителните дейности 

спазва предписанието и не допуска 

изтичане на оцветени води от 

дренажния колектор към реката. 
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08.06.2021 г. „Електронна поща” Твърдения за незаконна сеч, 

повреждане на здрави борове чрез 

разкопни дейности и разбиване на 

скали и застрашаване на екологич- 

ния баланс в ЗМ “Атолука“. 

РИОСВ-Пазарджик изиска информация 

от Община Брацигово относно имота и 

обекта - предмет на сигнала. Проверка 

в кадастъра установи, че вилата, обект 

на сигнала, се намира в поземлен имот,  

собственост на Община Брацигово с 

трайно предназначение на територията 

„Урбанизирана“, с предоставено 

учредено право на пристрояване и 

надстрояване на съществуваща 

едноетажна, полумасивна вилна сграда.  

На 17 юни е извършена съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ и 

Община Брацигово. Констатира се, че е 

започнало ново строителство. Отлят е 

бетонов фундамент и е започнало 

изграждане на стени на вилна сграда. 

Склонът на строителната площадка е 

подравнен чрез разкопаване. Не са 

установени разбити скали, а  стърчащи 

 



от земята корени на премахнати 

дървета на две места. Предоставено е 

съгласувателно писмо на Регионална 

дирекция по горите – Пазарджик за 

премахване на два броя дървета от вида 

Бял бор в подотдел 123 „5“, които 

представляват потенциална опасност за 

функционирането на инфраструктурни 

обекти и застрашават живота и 

здравето на хората. В момента на 

проверката не се извършват строителни 

дейности. Вилната сграда, обект на 

сигнала, не попада в границите на ЗТ, 

но попада в границите на две защитени 

зони от мрежата „Натура 2000“ - 

BG0001030 „Родопи - Западни“ и 

BG0002063 „Западни Родопи“. За 

вилната сграда - обект на сигнала, 

както и за строителните дейности по 

изграждането й не са проведени 

изискуемите от закона процедури по  

ЗБР и ЗООС. Заради тези 

административни нарушения  предстои 

да бъде съставен акт на собственика й. 

6 15.06.2021 г.  „Електронна поща” Заровени с пръст отпадъци в 

землището на с. Елшица, общ. 

Панагюрище, установени при 

стартиране на строително-

монтажни работи от „Еко 

Антрацит“ЕАД по проект за 

изграждане на пречиствателна 

станция. Образувани нерегламен-

тирани сметища около всички 

канавки по пътя Елшица-

При извършената проверка в 

землището на с. Елшица е 

констатирано наличие на строителни 

материали за изграждане на 

хидротехнически съоръжения при 

реализацията на проект за пречист- 

вателна станция. Няма наличие на 

отпадъци. При предишна проверка на 

РИОСВ-Пазарджик е дадено предпи- 

сание за почистване на района около 

 



Калугерово и деретата около 

бившата бензиностанция „Петрол“. 

шахта - извозна. Не е констатирано 

наличие на нерегламентирано сметище. 

При проверката на 23.06.21 г. е дадено 

предписание да се почистят   замърся - 

ванията с леки фракции отпадъци от 

опаковки по общински път. Предстои 

последващ контрол.             

7 16.06.2021 г. По електронен 

обмен 

Намерени седем костенурки в 

частен дом в с. Церово, община 

Лесичово. 

След телефонен разговор с подателя на 

сигнала и по негово предложение в 

РИОСВ – Пазарджик са предадени 

шест сухоземни костенурки (пет шипо- 

бедрени и една шипоопашата) – 

защитен вид, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие. Огледът 

им установи, че пет от костенурките са 

в добро състояние, а една е с 

одрасквания на заден ляв крак. 

Мястото е промито  и  дезинфекцирано. 

На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

костенурките са пуснати на свобода в 

подходящ район - ЗЗ “Овчи хълмове“, 

землище на с. Росен, общ. Пазарджик. 

 

8 14.06.2021 г.   Получен в ЦАО Извършване на дейности с 

отпадъци в кв. 520, гр. Пазарджик. 

Предстои проверка.  

9 18.06.2021 г. „Електронна поща” Застрашено от унищожаване место- 

обитание и колония на европейски 

лалугер в ЗЗ “Река Марица“ - ВG 

0000578 във връзка със строежа на 

Западния околовръстен път на гр. 

Пазарджик. 

Предстои проверка.  

10 30.06.2021 г.    „Зелен телефон” Паднал от гнездото щъркел на 

главната улица в с. Овчеполци, 

община Пазарджик. 

Проверката на място потвърди, че в с. 

Овчеполци, на главната улица, млад 

бял щъркел (Cicinia ciconia) е в безпо- 

мощно състояние. Транспортиран е до 

 



гр. Пловдив, а оттам – до гр. Стара 

Загора – в Спасителния център за диви 

животни.   

 

 


