
 

 

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

МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 01.08.2022 г.   „Зелен телефон“   Намерен щъркел със счупено крило в гр. 

Пещера. 

При проверка на място се установи, че 

млад екземпляр от вида „бял щъркел“ е 

намерен на земята със счупено крило. 

На това основание и в изпълнение на чл. 

39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие РИОСВ-Пазарджик пред- 

прие действия за изпращане на птицата 

за преглед и лечение в спасителен 

център. 

 

2. 02.08.2022 г.    „Зелен телефон“ Намерен ранен таралеж на междуселски 

път Черногорово - Ивайло. 

Раненият таралеж беше предаден на 

експерти на РИОСВ-Пазарджик. Оглед 

установи кървави следи по тялото му. 

Вероятно е претърпял пътен инцидент. 

На основание гореизложеното и в 

изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие 

РИОСВ-Пазарджик предприе действия 

за изпращане на таралежа за преглед и 

лечение в спасителен център. 

 

3. 08.08.2022 г.   „Зелен телефон“ Унищожаване на смърчове с багер и 

фадроми при разширяване на горски път 

в ЗМ“Баташки снежник“. 

Проверка на РИОСВ-Пазарджик уста- 

нови земно-изкопни дейности в грани- 

ците на защитена местност „Баташки 

Снежник“ (Карлъка), които не са 

съгласувани с РИОСВ-Пазарджик. Пред 

стои съставяне на акт за установено 

административно нарушение на Закона 

за защитените територии (ЗЗТ). 

Съставени са два 

АУАН за 

нарушения на 

ЗЗТ - 

разширяване на 

съществуващ 

коларски път, 

попадащ в 

границите на ЗМ 

„Баташки 

снежник“. 



 

 

4. 10.08.2022 г.   „Зелен телефон“                    Намерен при горски разсадник Белово 

паднал мишелов в неадекватно състоя- 

ние. 

При проверката на място в горски 

разсадник, в землището на гр. Белово се 

установи, че обикновен мишелов, на-

мерен на земята, е дезориентиран и не 

може да излети. На това основание и в 

изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие 

РИОСВ-Пазарджик предприе действия 

за изпращане на птицата за преглед и 

лечение в спасителен център. 

 

5. 10.08.2022 г.   „Зелен телефон“                    Намерен в с. Звъничево, община Пазар- 

джик пчелояд със счупено крило. 

Птицата е преместена на адрес - гр. 

Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ №133. 

Проверка на посочения адрес в гр. 

Пазарджик потвърди информацията от 

сигнала, че крилото на пчелояда е 

счупено. На това основание и в 

изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие 

РИОСВ-Пазарджик предприе действия 

за изпращане на птицата за преглед и 

лечение в спасителен център. 

 

6. 10.08.2022 г. На телефона на 

директора  

Намерено щъркелче със счупено крило на 

депото за отпадъци край село Алеко 

Константиново, общ. Пазарджик. 

При проверка на място се установи, че 

млад екземпляр от вида „бял щъркел“ е 

намерен на земята със счупено крило. 

На това основание и в изпълнение на чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР ранената птицата е 

изпратена за преглед и лечение в 

спасителен център в гр. Стара Загора. 

 

7. 12.08.2022 г.   „Зелен телефон“                    Сметището в с. Кап. Димитриево вече два 

пъти се пали и гори. Отпадъците са 

стигнали до шосето. Не се извършва 

рециклиране, а резделно събраните отпа- 

дъци се депонират на едно и също място. 

От сметището се носи ужасна миризма. 

РИОСВ информира сигналоподателя, че 

е уведомена писмено от оператора на 

Регионално депо за неопасни отпадъци - 

Клетка 1, за възникнала аварийна 

ситуация - самозапалване в рамките на 

депото, установена от служители около 

20.00 часа на 27.07.2022 г. Съвместно с 

екип на РСПБЗН-Пазарджик пожарът е 

 



 

 

загасен до 22.00 часа. В следствие на 

пожара е увредена оросителната 

система, която е възстановена в рамките 

на два дни. На обекта има 24-часова 

охрана, която своевременно да 

известява за възникнали аварийни 

ситуации. 

8. 15.08.2022 г. „Eлектронна поща“ Напълно или частично изсъхнали чинари, 

разположени от двете страни на път I-8 

Пазарджик-Пловдив. Немалка част от 

дърветата са обвити в паразитна пълзяща 

растителност. 

Изпратен по компетентност до Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

 

9. 16.08.2022 г.   „Зелен телефон“ Намерен ранен щъркел в частен дом на 

ул. „Втора“ в с. Черногорово, община 

Пазарджик.  

При проверка на място и оглед на  

екземпляр от вида „бял щъркел“  не се 

установиха наранявания и/или счуп- 

вания. Птицата е във видимо добро 

жизнено състояние. На това основание и 

в изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 1 от 

Закона за биологичното разнообразие 

щъркелът е пуснат на свобода в 

подходящ район. 

 

10. 17.08.2022 г.   „Зелен телефон“ Паднал от гнездото млад щъркел в гр. 

Батак, на ул. „Христо Ботев“ №51. Има 

повърхностна рана и не може да излети. 

Оглед на птицата при проверка на 

посочения адрес установи нараняване по 

тялото й. Предвид това, общото 

състояние на екземпляра от вида „бял 

щъркел“ и в изпълнение на чл. 39, ал. 2, 

т.2 от ЗБР, РИОСВ-Пазарджик предприе 

действия за изпращането му за преглед 

и лечение в спасителен център. 

 

11. 22.08.2022 г.   „Зелен телефон“ Намерен щъркел в безпомощно състоя- 

ние в стопански двор в с. Пищигово, общ. 

Пазарджик. 

Проверка на място и оглед на птица  от 

вида „бял щъркел“ не установи нараня- 

вания и/или счупвания. Предвид факта, 

че екземплярът е във видимо добро 

жизнено състояние, щъркелът е пуснат 

 



 

 

на свобода в подходящ район, съгласно 

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

Закона за биологичното разнообразие.  

12. 17.08.2022 г. „Зелен телефон“ Намерен щъркел със счупено крило в гр. 

Пазарджик. 

При проверка на място се установи, че 

млад  екземпляр от вида „бял щъркел“ е 

със счупено крило. На това основание и 

в изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие, 

РИОСВ-Пазарджик предприе действия 

за изпращане на птицата за преглед и 

лечение в спасителен център в гр. Стара 

Загора. 

 

13. 31.08.2022 г.  Подаден в ЦАО Силна и неприятна миризма от пред- 

приятие за производство на компост, 

предназначен за производство на гъби в 

с. Черногорово, общ. Пазарджик.  

Извършена е проверка на място от експерти 

на РИОСВ и представител на община 

Пазарджик, на предприятие за 

производство на компост в с. Черного-рово, 

общ. Пазарджик. На площадката е 

изградено пречиствателно съоръжение за 

отпадни и площадкови води. Пречистената 

вода се аерира с кислород 

с цел намаляване на анаеробните процеси и 

миризми. Извън границите на 

производствената площадка не се 

констатира наличие на миризми. На 

територията на площадката се усеща 

миризма със слаб интензитет, а пред тунела 

за ферментация и съседната клетка за 

разбъркване на сместта се усеща по-

интензивна миризма. Дадени са 

предписания за представяне в РИОСВ на 

документи по ЗЧАВ и ЗУО и  за постоянна 

ангажираност на оператора за недопускане 

на миризми извън границите на площадката 

и за минимизираното им в границите й. 

Последващ 

контрол 

установи, че 

операторът е 

предприел 

мерки за 

недопускане на 

миризми от 

производството 

на компост 

извън 

границите на  

площадката. 

Предписанието 

е изпълнено. 

 

 

 


