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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 09.09.2019г „Зелен телефон” Главният колектор на отточната 

вода на гр. Стрелча е запушен и 

отпадъчните води изтичат в 

земеделски земи. 

При извършената проверка се установи, 

че в земеделски земи, по общински път 

изтичат отпадъчни води видимо от 

животински произход от стопанската 

канализация. Дадено е предписание на 

„ВиК-С“ЕООД за прекратяване на 

разлива. 

Последващ контрол 

установи, че е 

извършен  ремонт на 

канализационна 

система, изградена по 

стопански начин в 

стопанския двор и 

животновъдна- та 

ферма. Течът е 

отстранен. Няма 

изтичане на 

отпадъчни води към 

земеделските имоти и 

общинския път. 

2 11.09.2019г Административно 

обслужване 

Изтичане на отпадъчни води от 

свинекомплекса в с. Априлци в р. 

Елшишка. 

При извършената проверка в 

присъствието на сигналоподателя не се 

констатира нерегламентирано заустване 

на отпадъчни води от свинекомплекса, 

както и наличие на неприятни миризми.  

 

3 13.09.2019г Официална поща Нехуманно отношение и лоши 

условия при отглеждането на 

животните в зоологическа градина 

„Острова“, гр. Пазарджик.  

Проверка на РИОСВ с участието на 

служители от ОДБХ – Пазарджик, 

Община Пазарджик и д-р Лазаров 

установи, че отглежданите животни са в 

добро физиологично състояние, без 

наранявания и заболявания. Животните 

са настанени в клетки, удовлетворяващи 

биологични им изисквания. 

 



4 17.09.2019г Официална поща Опасения от плъзване на зараза от 

площадка за съхранение на 

отпадъци до месокомбинат на 

фирма „Орион Инвест“ в село 

Варвара. 

Площадката има издадено решение за 

извършване на дейности по третиране 

/съхранение/ на неопасни отпадъци от 

хартия и картон и отговаря на 

изискванията на ЗУО. 

 

5 24.09.2019г „Електронна поща” Твърдения, че „Асарел Медет“АД 

планира и подготвя разширение 

на рудника, като е предвидено да 

се извършат технически сечи, 

които не са включени в  решение 

№ 7-3/2012 г. на министъра на 

околната среда и водите. 

РИОСВ провери на място условия и 

мерки в Решение по ОВОС №7-3/2012 

година на министъра на околната среда и 

водите. Към момента на проверката 

поставените условия и мерки са 

изпълнени. Не са извършени дейности 

извън оценените в Решение №7-3/2012 

година. 

 

6 26.09.2019г „Зелен телефон” Водата в реката в с. Цар Асен е 

бяла и има измряла риба. 

Извършен е незабавен оглед на 

поречието на р. Луда Яна в района на 

„ПМК“АД, в присъствието на 

сигналоподателя. Не се констатира 

наличие на мъртва риба, изтичане или 

повърхностно дрениране на киселини 

или води от водоем „богати разтвори“ и 

от производствената площадка на 

„ПМК“АД.  

 

7 30.09.2019г „Зелен телефон” Замърсяване на въздуха с прахови 

частици от двете фабрики за 

производство на ориз в село 

Ковачево. По колите и къщите 

има много прах. 

Извършена е проверка на двете оризарни 

в  с. Ковачево с оператори „Балкан 

Райс“ООД и „БГ Фууд Съплай“ООД. 

Праховото замърсяване е вследствие 

работата на сушилните и  приемното 

сито от работната площадка с оператор 

„Балкан Райс“ООД. Дадени са 

предписания да не се допускат 

неорганизирани прахови емисии. 

Предстои последващ контрол. 

Последващ контрол 

установи, че 

продължава 

изпускането от обекта 

на неорганизирани 

прахови емисии в 

атмосферния въздух. 

Измервания на шума 

от производствената 

дейност извърши РЛ-

Пазарджик. Анализът 

на резултатите 

показва, че са спазени 

нормите за шум, 



както по границите на 

производствената 

площадка, така и в 

мястото на 

въздействие – най-

близко стоящата 

жилищна сграда.  

8 30.09.2019г „Зелен телефон” В градината на ресторант „Том и 

Нези класик“ в гр. Велинград се 

отглеждат три броя сухоземни 

костенурки. Едната костенурка е с 

наранена коруба.   

Проверка на РИОСВ установи в 

градината на ресторанта две        

шипобедрени костенурки в добро 

състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 

от ЗБР защитените видове са пуснати на 

свобода в подходящ район. 

 

 

 


