
 

 

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

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ контрол 

1. 23.11.2022 г.       „Зелен телефон“                    Нерегламентирано сметище в м. 

„Фератица“, село Виноградец, 

общ. Септември. 

При проверката на място се 

констатира, че кметът на селото 

е предприел мерки и голяма 

част от терените в м. 

„Фератица“ вече са почистени, 

но в района се констатира 

наличие на смесени битови 

отпадъци, на отпадъци от 

опаковки, на найлони, стъкло от 

ИУМПС, маркучи от капково 

напояване, растителни тъкани и 

др. Снети са GPS координати. 

Почистването продължава и 

към момента на проверката. 

Дадено е предписание със срок 

на кмета на община Септември 

за почистване на замърсените 

терени и за предприемане на 

мерки за недопускане на ново 

замърсяване. Предстои послед- 

ващ контрол. 

 

2. 25.11.2022 г.       „Зелен телефон“                    Намерен млад ястреб с ранено 

крило в частен дом, на ул. „Цар 

Симеон“ № 30 в гр. Пазарджик. 

При проверката на място за 

защитен вид в безпомощно 

състояние - малък ястреб 

(Accipiter nisus) в гр. Пазарджик 

е преценено, че птицата е в 

добро състояние и е освободена 

в подходящо за вида место-

обитание. 

 



 

 

3. 25.11.2022 г.  „Електронна поща“ Отглеждане на диво животно в 

неблагоприятни за него условия 

и среда в гр. Пазарджик, парк 

„Остров Свобода“. 

РИОСВ-Пазарджик изиска от 

сигналоподателя уточняваща 

информация. Предстои провер- 

ка на място. 

Експерти на РИОСВ-

Пазарджик извършиха 

проверка на състоянието 

на всички животни  в 

зоологическа градина 

„Острова“,  както и на и 

количеството и качество- 

то на храната им. По 

време на проверката не 

са установени животни 

във видимо влошено 

здравословно състояние, 

включително болни или 

недохранени животни, 

както и такива с лошо 

състояние на козината 

или оперението или др. 

признаци на лошо 

отглеждане. Съгласно  

представените докумен-  

ти, всички животни 

получават здравно обслу 

жване от ветеринарно- 

медицински специалист. 

Количеството и качество 

то на храната им се 

контролира и отговаря 

на биологичните нужди 

за всеки вид. 

4. 28.11.2022 г.       „Зелен телефон“                    Оплетен лебед в мрежа на бала- 

стриерата за лов на щуки край 

с. Динката, общ. Лесичово. 

При проверка на място се 

установи, че птицата, предмет 

на сигнала, е от вида ням лебед 

(Cygnus olor). Извършеното 

наблюдение не потвърди 

 



 

 

информацията от сигнала - 

птицата не е заплетена в мрежа 

и не е в безпомощно състояние, 

поради което от РИОСВ-

Пазарджик не са предприети 

други действия. 

5. 30.11.2022 г.     РИОСВ-София Замърсяване на р. Тополница, 

при м. „Чам дере“, с. Чавдар, 

общ. Чавдар. 

Местоположението на подаде- 

ния сигнал попада в територи- 

алния обхват на РИОСВ-София. 

В териториалния обхват на 

РИОСВ-Пазарджик няма дейст- 

ващи промишлени предприя- 

тия, както и точкови източници, 

заустващи отпадъчни води в 

река Тополница чрез притока й 

река Медетска. 

 

 

 

 


