
 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЮЛИ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.07.2020г     „Зелен телефон” Силна миризма на олово в с. Лозен. 

Усеща се и близо до с. Варвара. 

Проверка на място в землището на с. 

Лозен /западната част/ не установи 

източник и наличие на миризми. 

Извършена е проверка на намираща 

се в района асфалтна база. В момента 

на проверката на работната площадка 

не се извършва производствена 

дейност. При извършения обход 

органолептично не е установена 

неприятна миризма. 

 

2 02.07.2020г   „Зелен телефон” Намерено малко бухалче с ранено 

крило в село Мирянци, община 

Пазарджик. 

При проверка на място се установи, 

че млад екземпляр от вида сова е 

паднал от гнездото си. Птицата е в 

добро състояние, без наранявания, е 

констатацията на експерт на РИОСВ 

от извършен оглед. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 1 от ЗБР совата е 

освободена в подходящ за вида 

район. 

 

3 02.07.2020г    „Зелен телефон” В началото на с. Баня водата на р. 

Банска Луда Яна е с черен цвят. 

Носи се неприятна миризма. 

При проверка на площадката на 

„Елмет”ЕООД - ферма за африкански 

сом в с. Баня, експерти на РИОСВ и 

Регионалната лаборатория към ИАОС 

установиха, че пречиствателното съо- 

ръжение на обекта не работи, в реката 

се заустват непречистени води, 

скъсана е тръба на утайника и е 

Последващ контрол 

установи, че предпи 

санията са изпълне 

ни. Анализът на 

пробите показва 

превишение на 

индивидуалните 

емисионни 



аварирал компресора. Взета е водна 

проба от заустването. На управителя 

са дадени предписания веднага да се 

преустанови изтичането на отпа- 

дъчни води от утайника към реката 

/изпълнено е веднага/, да се 

отремонтира компресора на въздухо- 

дувката и да се вземат проби за 

собствен мониторинг. 

ограничения за 

заустване, съгласно 

издаденото 

разрешително за 

заустване. За това 

административно 

нарушение на 

Закона за водите, на 

„Елмет”ЕООД  е 

съставен акт. 

4 02.07.2020г Административно 

обслужване 

Нерегламентирано складиране на 

отпадъци в обекти на ул. „Заводска 

”№1, ул. „Мильо войвода”№5 и на 

ул. „Райко Алексиев” в Пазарджик, 

стопанисвани от Валентин Василев. 

Проверките на място и по документи, 

на дружествата „Алекса 69”ЕООД и 

„Стийл Интер Трейд”ООД в гр. 

Пазарджик не установиха нарушения 

на ЗУО. Не се установи наличие на 

отпадъци, неупоменати в издадените 

документи по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците и в 

отчетните книги за дейности с 

отпадъци, както и отпадъци, опасни 

за здравето и живота на хората. 

 

5 07.07.2020г   „Зелен телефон” Намерена убита мечка в терито- 

риалния обхват на ДЛС ”Чепино”, 

местност „Баталач”, землище на гр. 

Велинград. 

Извършена е съвместна проверка със 

служители на ДЛС ”Чепино”, РДГ-

Пазарджик и РУ на МВР-Велинград. 

Установен е труп на женска кафява 

мечка в процес на разлагане, в 

коритото на река, престоял там 3-4 

дни, с две отворени рани, счупено 

ребро и отворен гръден кош. Мечката 

е на възраст около 3 години. 

Съгласно разпоредбите на ЗБР е 

извършено разпореждане със 

защитения вид: оставен е на мястото, 

където е убит (чл. 39, ал. 2, т. 4 от 

 



ЗБР). След нареждане на 

разследващия полицай, трупът е 

транспортиран за аутопсия от 

ветеринарен лекар. Заключението от 

аутопсията ще определи дали наблю- 

даващият прокурор ще образува  

досъдебно производство. 

6 08.07.2020г    „Зелен телефон” Монтирани духалки за изпаряване 

на кисели води от езерото в с. 

Елшица от „Еко Антрацит”ЕАД. 

След силен и умерено силен вятър 

замърсената пара отива в обработ- 

ваемите ниви. Дърветата наоколо са 

започнали да изсъхват. 

При проверката на място – пл. 

Елшица, след разговор с подателя на 

сигнала и заради силен вятър, е 

спряна работата на водните оръдия. 

Не се констатира замърсяване на 

терени след сервитута на асфалтов 

път. На оператора „Еко Антра- 

цит”ЕАД е дадено предписание с 

постоянен срок за спиране работата 

на водните оръдия при наличие на 

северен вятър. 

 

7 13.07.2020г Електронна поща Незаконен дърводелски цех в с. 

Дорково, собственост на Искрен 

Медаров. 

РИОСВ-Пазарджик изиска писмено 

от сигналоподателя и кмета на с. 

Дорково допълнителна информация 

за местоположението на цитирания 

обект, номер на имот, координати на 

гранични точки и др. необходима 

информация за предприемане на 

действия по компетентност. 

 

8 13.07.2020г     „Зелен телефон” Непрекъснат шум от монтирани 

бъркалки от „Биовет”АД, в близост 

до жилищата на ул. „Васил Петлеш- 

ков” в град Пещера. Работят непре- 

къснато, дори и през нощта. Шумът 

е много силен,  пречи на живущите. 

Извършена е проверка с констатации, 

че на открито, зад производствената 

сграда на ОПК-5 на „Биовет”АД, са 

разположени 5 вертикални цистерни 

с монтирани върху тях ел. двигатели 

с ремъчни предавки за обработка на 

култуларна течност. В момента на 

проверката работят три от двига- 

 



телите. На тротоара, срещу жилищ- 

ната страда на подателя на сигнала, 

се чува шум от двигателите. За 

определяне на неговата сила 

предстои да се извършат контролни 

измервания на нивата на шум в 

околната среда от ИАОС. 

9 16.07.2020г  Електронна поща Нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци от опаковки, кашони, 

полиетиленови фолиа в двора на 

РПК „Чепинска долина”, Индустри- 

ална зона, гр. Велинград. Случва се 

систематично, напоследък - почти 

всяка вечер. 

Сигналът е препратен по компетен 

тност на Община Велинград. За 

извършена на 17.07.2020 г. проверка 

от служители на общинската админис 

трация РИОСВ беше уведомена с 

писмо. Собствениците на търговски 

обекти в района на РПК „Чепинска 

долина” са предупредени, че нерег- 

ламентираното запалване на отпадъ- 

ци е недопустимо и при повторно 

извършване на такова нарушение, ще 

бъдат наложени незабавно финансови 

санкции. 

 

10 16.07.2020г    „Зелен телефон” След с. Абланица, общ. Влинград, 

м. „Хидрото”, в коритото на реката 

се изхвърлят отпадъчни масла и др. 

от цеха на Николай Пеев. 

Проверка на място и оглед на 

поземлен имот №002107 и на преми- 

наващото през него дере, което 

продължава към село Абланица 

установи, че няма изхвърлени 

отпъдъци от масла и др. от цеха на 

Николай Пеев. Твърденията в сигнала 

са неоснователни. 

 

11 20.07.2020г   „Зелен телефон” Намерено малко соколче в с. Росен, 

общ. Пазарджик. 

Проверка на място и оглед на птицата 

не установиха наранявания и/или 

счупвания. В добро състояние е. 

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 

2, т. 1 от ЗБР се прецени екземплярът 

да бъде пуснат на свобода в 

 



подходящ район. 

12 20.07.2020г   „Зелен телефон” Намерено паднало щъркелче в 

района на пожарната в гр. Батак. 

Проверката на място установи, че 

птицата е в много лошо състояние и  

има спешна нужда от лечение. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се 

прецени да бъде изпратена в спа- 

сителен център. Птицата умря по 

време на транспортирането й до 

центъра. 

 

13 21.07.2020г      „Зелен телефон” Складирано огромно количество 

дървесни трупи върху защитен вид 

„Храстовиден очиболец” в местност 

Беглика, землището на Батак. 

Проверка на място установи, че в 

границите на ЗМ „Храстовиден очибо 

лец” е извършено складиране на дър- 

вени трупи, при което са затрупани 

растения от вида Храстовиден очибо 

лец – предмет на опазване в защите- 

ната местност. На ДГС ”Родопи” са 

дадени предписания да се преместят 

трупите, за да се освободи затрупания 

Храстовиден очиболец и описаните в 

протокола от проверката дивечови 

ниви да не се поддържат. Предстои 

съставяне на акт за установено 

административно нарушение (АУАН) 

и последващ контрол. 

 

14 30.07.2020г   Електронна поща  Образувано нерегламентирано сме- 

тище на ул. „Устето” № 53 в град 

Велинград. 

Предстои проверка.  

 

 


