
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК 

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ – 2018 ГОДИНА 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 01.02.2018г   „Зелен телефон” Водата на р. Стара река, при село 

Исперихово, е оцветена в кафяво 

и има пяна. 

Извършена е проверка по течението на 

р. Стара река, съвместно с БД ИБР и 

Регионална лаборатория – Пазарджик. 

Взети са водни проби от ПСОВ на 

„Биовет” АД, гр. Пещера. Констатира 

се превишение на индивидуалните 

емисионни ограничения (ИЕО). 

Съставен е акт за установено 

административно наруше- ние (АУАН).  

На оператора е дадено предписание за 

недопускане на  превишение на ИЕО.  

 

2 05.02.2018г „Електронна поща” Наличие на тежки метали във 

водата на блато в землището на с. 

Елшица. 

От 2011-та година на „Еко 

Медет”ЕООД е наложена месечна 

санкция в размер на 4025 лв. за 

установено превишаване на пределно 

допустимите норми във водите, 

изтичащи от лагуната в местността 

„Червената шапка”. От фирмата е 

изискана информация, свързана с 

управлението и пречистването на 

водите и за предприети мерки, 

утвърдени от Междуведомствен 

експертен екологичен съвет (МЕЕС) 

към Министерство на икономиката, за 

цялостно обследване на района на 

площадка „Елшица”. 

 

3 05.02.2018г „Електронна поща” Навлизане на високопроходими 

автомобили в защитена местност 

„Баташки снежник”, които се 

Съгласно заповедта за обявяване на 

ЗМ„Баташки снежник”, в границите на 

тази ЗТ не е забранено движението на 

 



движат по пешеходните пътеки. 

Пътеките са изровени и ерози- 

рали. 

високопроходими автомобили. При 

разговор с подателя на сигнала беше 

уточнено, че местоположението на 

посочените от него  пътеки е извън 

границите на ЗТ. 

4 05.02.2018г     „Зелен телефон” Отстреляни и препарирани две 

мечки от председателя на ловната 

дружинка в с. Огняново.  

При съвместна проверка със служители 

на РУП-Пазарджик в частните имоти 

/жилища/ на председателя на ловната 

дружинка в с. Огняново Стоил Стоилов 

и в това на сина му Иван Стоилов, не 

бяха установени препарирани екземпля 

ри от вида кафява мечка. 

 

5 05.02.2018г „Зелен телефон” Намерена сова в безпомощно 

състояние на улица „Никола 

Бандаков” №35 в гр. Велинград. 

При огледа на екземпляра се установи, 

че птицата е от вида Горска улулица. 

Предприети са мерки съгласно чл. 39, 

ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР). 

 

6 05.02.2018г „Зелен телефон” Изградено щъркелово гнездо на 

стълб за пренос на електроенергия 

в с. Динката допира проводниците 

на въздушна линия за ниско 

напрежение - предпоставка за 

възникване на инцидент.  

Изпратено е писмо до 

„Електроразпределение Юг”  ЕАД с 

молба за поставяне на гнездова 

платформа. На 12.02.2018 г. е монти- 

рана обезопасителна платформа.   

 

7 07.02.2018г „Зелен телефон” При вливането на река Тополница 

в река Марица водата е силно 

замърсена и рибата умира. 

Проверката, извършена съвместно с 

експерти от Басейнова дирекция ИБР и 

РЛ – Пазарджик установи промяна на 

цвета и специфично запенване на река 

Тополница. Не се установи наличие на 

умряла риба. Източникът на замърся 

ването е свинекомплексът на 

„Свиком”АД в с. Априлци. Дадени са 

три предписания за незабавно 

преустановяване на изтичането на 

производствени отпадъчни води. 

 



Съставени са два акта. Повторна 

проверка установи, че предписанията 

са изпълнени.  

8 08.02.2018г „Електронна поща” Наличие на препарати за 

растителна защита и пестициди с 

изтекъл срок на годност в склад 

на бившето АПК в гр. Велинград. 

Проверката не констатира нарушения, 

свързани със съхранението на 

препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност. 

 

9 14.02.2018г „Зелен телефон” Отпадъчни води от фирма „Еко 

Инвест” се стичат по улица 

„Мильо войвода” в гр. Пазарджик. 

Проверката не установи изтичане на 

площадкови и отпадъчни води към 

улицата. Сигналът е предаден на 

„ВиК”ЕООД, гр. Пазарджик. Взети са 

водни проби от шахтата, преди вливане 

в градската канализация. Не се 

установи преви-шение на норми по 

Наредба №7/2000 г. 

 

10 19.02.2018г „Електронна поща” Изгаряне на материали с 

неизвестен състав, съпроводено с 

отделяне на черен дим в района на 

индустриалната зона на град 

Велинград. 

В имот - частна собственост бяха 

констатирани следи от изгаряне на 

автомобилни гуми – малки количества. 

Достъпът до него от външни лица е 

възможен, което затруднява 

установяването на нарушителя. 

 

11 19.02.2018г „Зелен телефон” Включване на обекти в дъждов- 

ната канализация на село Смилец. 

Сигналът е препратен по компетен- 

тност на Община Стрелча. 

 

12 26.02.2018г „Зелен телефон” Нерегламентирано сметище от 

битови и строителни отпадъци 

между селата Црънча и Дебра- 

щица. 

Дадено е предписание със срок 

24.04.2018 г.  за почистване на 

зъмърсените с отпадъци терени и за 

предприемане на мерки, за недопускане 

на нови замърсявания. 

Предписанията 

за почистване и 

доизвозване на 

отпадъците са 

изпълнени –  

КП№06-

41/18.06.2018г, 

КП№06-

45/13.07.2018г. 

13 28.02.2018г „Електронна поща” В река Марица и в нивите около 

нея, при с. Говедаре се изхвърлят 

Дадено е предписание на кмета на 

Община Пазарджик за почистване на 

Дадените 

предписания са 



и палят отпадъци от разкомплек- 

товани автомобили. 

замърсяванията с отпадъци, ликви-

диране на нерегламентираните смети-

ща и недопускане на повторно 

замърсяване.  

изпълнени. 

 

 

 

 


