
 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАЙ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 04.05.2020г „Електронна поща” Неуспешен опит на двойка бели 

щъркели да си построи гнездо 

върху електрически стълб в град 

Брацигово. 

РИОСВ уведоми подателя на сигнала, 

че наблюденията в област Пазарджик 

показват, че върху този тип 

електрически стълбове белият 

щъркел успешно свива гнезда. 

Човешката намеса в момент на 

гнездене обезпокоява и прогонва 

птиците от района. Съгласно чл. 38 от 

ЗБР и на основание гореизложеното, 

предприемането на действия по 

описания случай от страна на РИОСВ 

не е необходимо и не е възможно. 

 

2 05.05.2020г „Електронна поща” Старото депо за отпадъци в община 

Ракитово не се закрива и рекултиви- 

ра, следствие от което е образувано 

нерегламентирано сметище. 

Извършена е проверка на нерегламен- 

тирано сметище, посочено в сигнала. 

Дадено е предписание за неговото 

почистване. След изтичане на срока, 

РИОСВ Пазарджик ще извърши 

последващ контрол. Рекултивацията 

на общинското депо се извършва по 

одобрен проект от ПУДООС. 

 

3 08.05.2020г „Зелен телефон” Намерен в двора на цех на фирма 

„Марес”в гр. Пазарджик обикновен 

мишелов в безпомощно състояние. 

Проверка на място и оглед на птицата 

не установиха наранявания и/или 

счупвания. Мишеловът  е в добро 

физическо състояние. На основание 

чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пуснат на 

свобода. 

 

4 08.05.2020г „Административно Нерегламентирано заустване на Сигналът е препратен на Община  



обслужване” отпадъчни води в напоителен канал, 

в близост до триетажна кооперация 

на бул. „Княгиня Мария Луиза” в 

гр. Пазарджик. 

Пазарджик за предприемане на дей-

ствия по компетентност. 

5 14.05.2020г „Административно 

обслужване” 

Образувано нерегламентирано сме -  

тище в района на р. Тополница, 

непосредствено преди вливането й 

в р. Марица. 

При извършена проверка на речното 

легло и прилежащи територии на 

река Тополница и река Марица в 

териториалния обхват на община 

Пазарджик са констатирани нерегла - 

ментирани замърсявания с различни 

видове отпадъци – битови, строител – 

ни, биоразградими, пластмасови, хар 

тиени, от ИУМПС и от опаковки. На 

кмета на община Пазарджик е дадено 

предписание със срок за почистване – 

то им. Предстои последващ контрол. 

 

6 18.05.2020г „Зелен телефон” Измряла риба в р. Стара, на 3 км. от 

гр. Пещера, по посока с. Бяга. 

Незабавно е сформиран екип от 

експерти на регионалните структури 

на МОСВ. Извършен е оглед на 

речното легло от мост с. Капитан 

Димитриево - Брацигово, до Римски 

мост. Реката няма мътност, водата е 

чиста. Измерените моментни 

показатели на рН и кислород са в 

допустимите граници. При Римски 

мост са установени две мъртви риби.  

Взети са водни проби на изход от 

ПСОВ на "Биовет"АД. Моментните 

показатели са в границите на 

допустимите стойности. Проверка на 

експлоатационния журнал не 

установи аварийна ситуация. Взета е 

водна проба и от ГПСОВ Пещера.  

Проверен е и обект (кравеферма) в 

Заради превишение 

на ИЕО на изход 

ПСОВ по показател 

общ фосфор,  на 

„Биовет"АД ще 

бъде съставен акт за 

установяване на 

административно 

нарушение.  

Във водната проба 

на ГПСОВ Пещера 

с оператор „ВКС” 

ЕООД  има откло- 

нение по същия 

показател. На опера 

тора ще бъде 



близост до мястото, посочено в 

сигнала. Не са установени изпускане 

или заустване на отпадъчни води от 

този обект в р. Стара река. Водните 

проби от двете пречиствателни 

станции ще бъдат анализирани 

лабораторно по показателите, заложе 

ни в комплексното разрешително на 

"Биовет"АД и в разрешителното за 

заустване на ГПСОВ. 

съставен АУАН. 

Административна 

санкция ще бъде 

наложена и на 

„ВиК”Батак - опера 

тор на 

канализационната 

система на град 

Батак, която се 

зауства в р. Стара 

река - за установено 

превишение по 

показател  БПК5 –

биологична 

потребност от 

кислород. 

7 18.05.2020г „Зелен телефон” Измряла риба и две патици в реката 

в с. Исперихово, в края на селото, 

след моста, в посока с. Козарско. 

Повторната проверка е извършена от 

експерти на БД ИБР и РЛ Пазарджик. 

Взети са три водни проби от р. Стара 

река – при село Исперихово, след 

него и при село Бяга. Те ще се 

анализират в лабораторни условия по 

следните показатели: разтворен 

кислород, наситеност на кислород, 

неразтворени вещества, БПК, ХПК, 

азот амониев, азот нитратен, азот 

нитритен, общ азот, общ фосфор, 

ортофосфати, нефтопродукти, полици 

клични ароматни въглеводороди, 

арсен, хром общ, цинк, мед, живак. 

Резултатите ще бъдат оповестени на 

сайта на БД ИБР. 

 

8 20.05.2020г „Електронна поща” На площадката на фирма „Фероме- Извършена е проверка, съвместно с Извършен е 



тълс”ЕООД в с. Варвара е излято 

смазочно масло. Почвата е 

замърсена и отровена. 

РУ на МВР-Септември. Площадката 

има издадено разрешение по чл. 35 от 

ЗУО. Констатирано е наличие на 

петно от нефтопродукти с размери 

около 20 кв.см., което е посипано с 

абсорбент – пясък, както и 

замърсяване с отпадъци от черни 

метали на площ около 3 кв.м. и  

маломерни парчета отпадъци от 

метали и пластмаса на площ около 

10-12 кв.м., извън територията на 

площадката. Дадено е предписание на 

управителя на дружеството да 

извърши почистване на терените, 

замърсени с отпадъци, като не се 

допуска повторно замърсяване. 

Предстои последващ контрол.  

последващ контрол. 

Предписанието е 

изпълнено.  

 

9 20.05.2020г „Зелен телефон” Заводът за производство на капачки 

„Гудекс” в гр. Пещера всяка вечер 

обгазява града – носят се силно 

задушлива миризма и синкав дим. 

В момента на проверката на 

откритата площадката не се установи 

дим и/или миризма от работата на 

неподвижните източници. От 

извършени през 2019 г. собствени 

периодични измервания на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния 

въздух е установено, че има завиша- 

ване от нормите на изпускащото 

устройство на работещата линия за 

лакиране на листове, за което РИОСВ 

Пазарджик наложи на оператора 

месечна санкция по ЗООС. За 

недопускане на замърсяване на 

атмосферния въздух фирмата е 

предприела действия и процедури по 

монтиране на пречиствателно съо- 

 



ръжение, за което има издадено 

Разрешение за строеж по реда на 

ЗУТ, доставено е и се съхранява на 

площадката до извършването на 

монтажни действия и въвеждане в 

експлоатация. 

10 22.05.2020г „Електронна поща” Къща за гости „Релакс”, местност 

„Гулака”, к.к. „Цигов чарк” излива 

фекалните си води директно на 

брега и те се стичат в язовира. 

Проверката установи, че обектът има 

изградено пречиствателно съоръ- 

жение и пречистените води се 

използват за поливане на тревни 

площи. Проверено е дружеството 

„Престиж Паунов“ЕООД. Отпадъч - 

ните води от механа „Острова“ се 

заустват в типова водоплътна яма, 

изградена до имота - къща за гости 

„Релакс”. Дадено е предписание на 

„Престиж Паунов“ЕООД за почиства 

- нето й.  

Извършен е 

последващ контрол. 

Предписанието е 

изпълнено.  

 

 

 

 

 

 

 

 


