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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАЙ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 02.05.2019г „Зелен телефон” Намерен малък воден бик в гр. 

Пещера, на ул. „Панорама“ № 22. 

Защитената птица е в добро състояние, 

което не налага изпращането й в 

спасителен център. Освободена е на 

подходящо за вида място.  

 

2 03.052019г „Електронна поща” Разнасяне и полагане на шлака 

върху общинска земя, пред частен 

имот в началото на с. Говедаре, 

общ. Пазарджик. 

Извършена е проверка в присъствието на 

кмета на с. Говедаре. Констатирано е 

наличие на замърсявания с отпадъци от 

шлака с неизяснен произход. Дадено е 

предписание на кмета на Община 

Пазарджик за почистване на             

замърсяванията с отпадъци и 

предаването им на лице, което притежава 

документ по чл. 35 от ЗУО. 

Последваща проверка 

установи, че 

предписанието е 

изпълнено – 

отпадъците от шлака 

са почистени, а  

площта пред 

оградения имот е 

насипана с филц. 

3 03.05.2019г Официална поща Оттичане на отпадъчни води от 

частен имот в с. Мененкьово на 

ул. „Тридесет и втора“ №7 в 

напоителен канал „Стража“, 

собственост на Напоителни       

системи ЕАД.  

Сигналът е препратен по компетентност 

на Община Белово. 

 

4 09.05.2019г „Електронна поща” Изхвърляне на отпадъци в частен 

имот в землището на с. Ветрен 

дол, община Септември. 

Извършена е проверка с представители 

на Община Септември и кметство с. 

Ветрен дол. Не се констатира наличие на 

нерегламентирано изхвърлени отпадъци 

– строителни, битови и растителни, което 

да води до замърсяване на землището на 

село Ветрен дол. Посочената в сигнала 

нива е частна собственост, поради което 

отговорността за нейното опазване е 

задължение на собственика й. 

 



5 16.05.2019г „Зелен телефон” Река Стрелчанска Луда Яна тече 

бяла като айран. Вследствие на 

дъждовете, изхвърлената фракция 

от „Ватия Холдинг“АД в Мали 

Кладни дял се стича директно в 

реката.  

Извършена е проверка в присъствието на 

сигналоподателя. При направения оглед 

на обекта не се установи изтичане на 

производствени отпадъчни води към 

река Меде дере. Взети са водни проби от 

реката, преди и след кариерата, както и 

от р. Стрелчанска Луда Яна в гр. 

Стрелча. БД ИБР ще коментира 

резултатите от анализа им. 

 

6 20.05.2019г „Зелен телефон“ Намерена малка сова в градската 

градина на гр. Пазарджик. 

При проверката младата горска ушата 

сова е във видимо добро състояние. След 

като е поставена на дърво в близост до 

мястото, където е намерена, птицата се е 

изкачила чрез политване и подскоци на 

по-високите клони.  

 

7 22.05.2019 Административно 

обслужване  

Нерегламентирано замърсяване 

със строителни отпадъци в района 

между гара Света Петка и село 

Юндола.  

Извършена е проверка в присъствието на 

представители на община Велинград и 

ЛТУ УОГС „Георги Аврамов“. 

Констатирано е наличие на изхвърлени 

битови и строителни отпадъци. Дадени 

са предписания да се извърши 

почистване на замърсените с отпадъци 

терени на територията на ЛТУ УОГС „Г. 

Аврамов“ и да се предприемат мерки за 

недопускане на нови замърсявания.  

Последващ контрол 

установи, че 

предписанието е 

изпълнено. Терените 

са почистени. Няма 

нови замърсявания. 

8 23.05.2019 „Зелен телефон” Река Фотиновска в Родопите тече 

необичайно оцветена и от водата 

се носи неприятна миризма. 

Извършена е проверка в присъствието на 

кмета на с. Фотиново. Констатира се 

заустване на отпадъчни води от 

кравеферма в стопанския двор на с. 

Фотиново в канализационната система на 

селото. Дадени са предписания на 

Община Батак да открие процедура за 

издаване на разрешително за заустване 

от БД ИБР за канализационна система на 

РИОСВ е уведомена,  

че „В и К 

Батак”ЕООД е подало 

заявление за  

откриване на 

процедура по Закон за 

водите. Земеделският 

производител е 

прекратил връзката с       



с. Фотиново. На земеделския 

производител е предписано, да прекрати 

връзката на кравефермата с 

канализационната система и да изгради 

торохранилище за отпадните торови 

маси.  

канализационната 

система на с. 

Фотиново. Дейността 

на животновъдния 

обект е 

преустановена. 

9 28.05.2019 „Зелен телефон“ Реката в село Бяга е цялата в пяна.  Извършен е оглед на р. Стара река, 

замерени са моментните показатели на 

водата. Изготвени са два констативни 

протокола към „Биовет“АД и „ВКС“ 

ЕООД за взети водни проби за анализ на 

отпадъчните води. Няма установено 

аварийно или залпово заустване на 

отпадъчни води от двата оператора.  

Наложена е 

имуществена санкция 

по ЗООС. 

 

 

 


