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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  АВГУСТ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 03.08.2020г   Електронна поща Получен на 1 август по ел. поща 

сигнал за умряла риба в река 

Равногорска. 

Експерт на РИОСВ-Пазарджик извър- 

ши проверка на канализационната 

система на с. Равногор. Взети са 

водни проби от три колектора и от р. 

Раваногорска – преди и след зауст- 

ването от канализационната система 

на селото. На кмета на община 

Брацигово е дадено предписание да 

се подадат документи в БД ИБР за 

издаване на разрешително за 

заустване. Извършена е проверка и на 

пречиствателното съоръжение на 

мандрата на „Равногор”ЕООД. Взета 

е проба от отпадъчната вода, преди 

заустването й в канализационната 

система. Дадено е предписание за 

почистване на каломаслоуловителя. 

Предписанието е изпълнено в срок.  

 

2 05.08.2020г   Електронна поща Изливане на отпадъчни води от 

механа „Острова” и от хотел 

„Релакс” -  к.к. Цигов чарк в язовир 

„Батак”. 

След проверка на място са дадени 

предписания от експерти на РИОСВ-

Пазарджик да се понижи нивото на 

септичните ями на обектите и да 

бъдат почистени. Предстои послед- 

ващ контрол. 

 

3 06.08.2020г    Електронна поща Липса на почистване, незаконни 

сметища, циментиране на улици и 

сериозно запрашане в с. Ковачево. 

Проверка на РИОСВ на място 

установи нерегламентирани замърся- 

вания с отпадъци на няколко терена в 

с. Ковачево. Дадено е предписание 

със срок за почистването им и за 

 



недопускане на нови замърсявания. 

Предстои последващ контрол. 

4 07.08.2020г Електронна поща Образувани мини сметища в с. 

Елшица и в землището му. Водата в 

деретата на р. Елшишка е или бяла, 

или червена на цвят. 

Проверката на място установи 

нерегламентирани замърсявания с 

отпадъци на няколко терена в 

землището на с. Елшица. Дадени са 

предписания със срок за почистване 

то им и за недопускане на нови 

замърсявания. Предстои последващ 

контрол. 

 

5 07.08.2020г   „Зелен телефон” Намерени четири умрели щъркела, 

в непосредствена близост до железо 

решетъчен стълб от електроразпре- 

делителната мрежа на площадката 

на Регионално депо за неопасни 

отпадъци  - Пазарджик. 

РИОСВ-Пазарджик сигнализира за 

инцидента EVN България и изиска 

информация от Електроразпределе- 

ние Юг за предприетите необходими 

действия за обезопасяване на съоръ- 

женията. РИОСВ получи писмено 

уверение от дружеството, че до края 

на месец септември 2020 г. ще бъде 

извършено обезопасяване на рискови 

те стълбове. 

 

6 10.08.2020г    „Зелен телефон”, 

Електронна поща 

Силна, неприятна миризма на 

свинарник и на прасета във въздуха 

на гр. Пазарджик.  

Експерти на РИОСВ извършиха 

проверка на свинефермата по пътя за 

с. Бошуля. От дейността й не се 

установиха миризми извън границите 

на производствената площадка. 

Неприятните миризми са следствие 

от торене и обработка на земеделски 

земи в м. „Кипира”(до Фазанарията), 

землище на гр. Пазарджик. 

 

7 11.08.2020г Електронна поща Изпуснати суроватъчни води в река 

Равногорска. 

Извършена е съвместна проверка с 

експерти на РЛ-Пазарджик. Замерени 

са моментните показатели на р. 

Равногорска – рН, електропроводи- 

мост и разтворен кислород – в нор- 

 



мите са. На оператора „Равногор” 

ЕООД е дадено предписание за 

монтиране на допълнително локално 

пречиствателно съоръжение за отпа- 

дъчните води от мандрата. За 

превишение на максимално допусти- 

мите концентрации (МДК) по 

Наредба №7/2000 г. за отпадъчни 

води в пробите, взети от мандрата на 

07.07.2020 г. , на „Равногор”ЕООД е 

съставен акт за административно 

нарушение на Закон за водите (ЗВ).  

8 13.08.2020г    „Зелен телефон” Забелязан паднал щъркел под моста 

на с. Синитово. 

При проверка на място е обходен 

района под моста на р. Марица в с. 

Синитово, но щъркел в безпомощно 

състояние не е забелязан. Рибарите в 

района също не са забелязали ранена 

птица. 

 

9 13.08.2020г    „Зелен телефон” Прибран щъркел в частен двор на 

ул. „Четвърта”№12 в с. Синитово. 

При проверката на място, на 

посочения в сигнала адрес е направен 

оглед на млад екземпляр от вида бял 

щъркел. Птицата е в добро състояние, 

без нараняване и/или счупване. 

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 

2, т. 1 от ЗБР щъркелът е пуснат на 

свобода в подходящ район. 

 

10 13.08.2020г    „Зелен телефон” Намерен щъркел със счупено крило 

на ул. „Луда Яна” №13 в гр. Пазар- 

джик. 

Оглед на посочения адрес потвърди 

тежкото състояние на младия щъркел 

– счупено крило, силно нетипично 

треперене на тялото. В изпълнение на 

чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР РИОСВ 

предприе изпращане на птицата за 

преглед и лечение в спасителен 

център, но за съжаление, при 

 



транспортирането, щъркелът умря.  

11 14.08.2020г   „Зелен телефон” Река Луда Яна при с. Сбор е бяла, 

като мляко. Според подателя на 

сигнала причината е изпусната 

киселина от завод за цимент между 

селата Цар Асен и Сбор. 

Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ, БД ИБР и РЛ 

Пазарджик на инсталацията за произ- 

водство на катодна мед „ХБИ Д. 

Асенов” /земл. на с. Цар Асен с 

оператор „Панагюрска медна компа- 

ния”АД/ и на р. Луда Яна – на 

мястото, локализирано в сигнала, 

между с. Цар Асен и с. Росен, както и 

в с. Росен. Не се установи изтичане 

на води от площадката на инстала- 

цията за катодна мед и от езерото за 

богати разтвори. Не се установиха 

течове от тръбопровода от езерото за 

богати разтвори до инсталацията за 

катодна мед. Не се установи 

нерегламентирано заустване на води 

от площадката в р. Луда Яна. Взети 

са водни проби от: моста, преди 

площадката на инсталацията, след 

площадката, на около 3 км. след 

инсталацията, по течението на реката 

/мястото на сигнала/ и под моста на р. 

Луда Яна в с. Росен. В реката, на 

мястото, уточнено в сигнала, се 

наблюдава жива риба. Резултатите от 

водните проби ще бъдат разгледани 

по компетентност от БД ИБР.  

 

12 18.08.2020г   „Зелен телефон” Намерена на улицата в гр. 

Септември синявица с откъснато 

крило. 

Проверката на място установи, че 

птицата е с липсваща част от едното 

крило, от вида синявица – защитен по 

смисъла на чл. 37 от ЗБР и на 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 

 



РИОСВ - Пазарджик предприе  дей - 

ствия за изпращането й за лечение  в 

спасителен център.  

13 18.08.2020г     Електронна поща Замърсяване на въздуха от терито- 

рията на бившия завод „Кристал” в 

гр. Велинград. 

На територията на завод „Кристал”, 

гр. Велинград  е извършена съвмест- 

на проверка от експерти на РИОСВ-

Пазарджик и служител на общинска 

администрация, отдел „ИБКТ”. 

Извършеният оглед на терена не 

установи източник, водещ до замър- 

сяване на атмосферния въздух и 

миризма на химикали.  

 

14 19.08.2020г    „Зелен телефон” Намерен мишелов в двора на частен 

дом на ул. „72-ра” в с. Паталеница. 

Птицата не може да лети. 

Проверката на място установи, че 

кацналата в двора на къщата птица е 

от защитения вид обикновен мише- 

лов и е в добро състояние, без 

нараняване и/или счупване. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е 

преценено да бъде освободена в 

район, подходящ за вида. 

 

15 19.08.2020г   Официална поща Складирано голямо количество авто 

мобилни гуми в частен имот, на ул. 

„Георги Герасимов” №6 в град 

Пазарджик. 

Сигналът е препратен по компетен- 

тност на Община Пазарджик.  

 

16 20.08.2020г    „Зелен телефон” Стичане на отпадъчни води от 

вилно селище „Превала” в дере, 

превърнало се в блато с неприятна 

миризма. 

Извършена е проверка на място с 

представители на РЛ Пазарджик. Не 

се констатира заустване или изтичане 

на отпадъчни води от вилно селище 

„Превала“. За вилното селище е 

изградена разделна канализационна 

система за дъждовни и битовофекал- 

ни отпадъчни води. Канализацион- 

ната система за БФОВ е включена в 

септична яма без изход. Към 

 



ползвателя на част от вилните сгради 

„Дрийм хаус БГ“ЕООД е издадено 

предписание със срок за почистване 

на септичната яма и района около 

съоръжението. Предстои последващ 

контрол. 

17 25.08.2020г Административно 

обслужване 

Натрупани отпадъци от растителен 

произход пред частен дом на ул. 

„Никола Янков” № 9 в гр. Септем- 

ври. 

Предстои проверка.  

18 25.08.2020г    „Зелен телефон” Щъркел в двора на къща, на ул. 

„Росица”№1 в с. Алеко Константи- 

ново прави опити да излети, но не 

може. 

При връзка с подателя на сигнала се 

установи, че птицата не е на посо- 

чения адрес. 

 

19 25.08.2020г    „Зелен телефон” Забелязан щъркел с травма на крака 

на ул. „Пирин” №7 в с. Алеко Кон-

стантиново. Птицата е прибрана в 

къщата на ул. „Втора” №1.  

Проверка на място и оглед на птицата 

установиха, че няма видими нараня- 

вания. Освободена е на подходящо за 

вида местообитание, по реда на чл. 

39, ал. 2, т. 1 от ЗБР. 

 

20 28.08.2020г    „Зелен телефон” Намерен ранен сокол или ястреб в 

с. Ветрен дол. 

Проверка на място и оглед на птицата 

установиха, че е от вида обикновен 

мишелов и няма видими наранявания.   

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

освободена на подходящо за вида 

местообитание. 

 

21 31.08.2020г    „Зелен телефон” Водата в реката в с. Априлци е с 

черен цвят и мирише на амоняк. 

Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ, БД ИБР и РЛ-

Пазарджик на площадката на свине- 

комплекса на „Свиком”АД, с. Април-

ци. Констатира се изтичане на 

производствени отпадъчни води и 

ферментационен продукт към 

опашката на микроязовира и лагуна 

№1. Взета е водна проба. Взети са 

 



още 4 водни проби – от моста в с. 

Априлци, от вливането на река 

Елшишка в река Тополница и от 

мониторинговите точки. На упра- 

вителя е предписано да преустанови 

незабавно изтичането на производ- 

ствени отпадъчни води и течна 

фракция ферментационен продукт 

към река Елшишка - изпълнено е. 

Дадени са 3 нови предписания със 

срок и отговорник. Предстои послед- 

ващ контрол. Резултатите от водните 

проби ще коментират експерти на БД 

ИБР. РИОСВ-Пазарджик ще наложи 

административна санкция на отговор- 

ните лица за допуснатото замър- 

сяване. 

22 31.08.2020г    „Зелен телефон” Намерен сокол в частен двор в гр. 

Велинград. 

След проверка на място и оглед  

птицата е изпратена за лечение и 

възстановяване в спасителен център в 

гр. Стара Загора. 

 

 

 

 


