
 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.09.2020г     „Зелен телефон” Джибрите от ракиджийницата в с. 

Дебращица се изхвърлят в реката. 

Проверка на място не констатира 

изтичане на отпадъчни води в река 

Пишманка. Обектът разполага със 

септична яма. Дадени са предписания да 

се изпълни бетонен борд и да се 

възстановят връзките със септичната яма. 

 

2 03.09.2020г   Официална поща Нехуманно отношение към живот- 

ните в зоопарка в Парк остров 

„Свобода”. 

РИОСВ изиска от Община Пазарджик, 

собственик на зоологическата градина, 

да разпореди незабавен ветеринаро- 

медицински преглед и да информира 

инспекцията за резултата от него в 

кратък срок. Община Пазарджик 

уведоми РИОСВ, че е извършено 

подрязване на копитата на конче, обект 

на сигнала. Към момента животното е в 

добро здравословно състояние.  

 

3 08.09.2020г    „Зелен телефон” Замърсяване на р. Луда Яна при 

моста на с. Росен. Водата е със син 

цвят, с бели мехури и без специфич- 

на миризма - няма умряла риба.  

Извършена е моментална проверка на 

място от експерти на РИОСВ, РЛ 

Пазарджик и представител на 

„Панагюрска медна компания”АД. 

Консатирано е изтичане на дренажни 

води в коритото на р. Луда Яна от 

водоем „богати разтвори” на „ПМК”АД. 

Взета е водна проба за анализ. Дадено е 

предписание да се  се прекрати незабавно 

изтичането на дренажни води към реката. 

Повторна проверка на следващия ден 

установи, че предписанието е изпълнено. 

 



4 10.09.2020г  Електронна поща Нерегламентирано изхвърлени и 

резпиляни, големи количества от- 

падъчна сяра в опасна близост до 

постройки и ниви в м. „Азмъка”, гр. 

Пазарджик. 

Проверка на място установи, че на площ 

от около 150 кв. метра има три купчини 

от твърдо вещество с жълт цвят, в 

насипна форма, видимо приличащо на 

сяра и 10 чувала биг-бег, пълни със 

същото на външен вид вещество. Не се 

установи собственикът на сярата или 

лицето, отговорно за 

нерегламантираното й натрупване вър- 

ху общински имот (по данни от 

кадастрална карта от инф. система на 

Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър). РИОСВ уведоми окръжния 

прокурор на Пазарджик с цел проверка 

за установяване на отговорното лице и 

евентуално престъпление по НК. От 

кмета на община Пазарджик РИОСВ 

изиска проверка на място и ако сярата е в 

общински имот, да предприеме мерки за 

отстраняването й от имота и за 

почистване на терена.  В случай, че се  

намира в частен имот, да информира 

РИОСВ-Пазарджик за собственика му, с 

цел предприемане на мерки спрямо него. 

 

5 14.09.2020г   „Зелен телефон” Облак прах и силна запрашаемост 

от кариерата в с. Огняново. 

Проверка на РИОСВ установи, че 

производствената площадка на 

„Огняново-К”АД е измита и се оросява, 

както и път 8004 в участъка на 

производствените площадки. Операто- 

рът не е допуснал неорганизирани 

емисии на прохообразни вещества в 

атмосферния въздух. Дадено му е пред- 

писание по отношение ограничаване 

неорганизираните емисии на прахооб- 

 



разни вещества.  

6 25.09.2020г   „Зелен телефон” Под моста в с. Росен водата в 

реката е със син цвят и има измряла 

риба. 

Извършена е моментална съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ, БД ИБР 

и РЛ Пазарджик по течението на р. Луда 

Яна. Не се констатира изтичане на 

дренажни води в коритото на реката от 

водоем „богати разтвори” на „ПМК”АД. 

Нивото на водоема е на кота 110 см. при 

максимално допус- тима 170 см. 

Наблюдава се маловодие и нарушен 

отток на реката в района, вероятни 

причини за наличие на мъртва риба. 

Взети са водни проби за анализ от р. 

Луда Яна (преди площадката на 

„Панагюрска медна компания”АД, след 

площадката, при с. Росен и от устие). 

 

7 28.09.2020г Електронна поща Образувано сметище в дерето до 

Баткунската крепост. 

При проверката, от експерт на РИОСВ-

Пазарджик са дадени предписания да се 

почистят замърсените с отпадъци терени 

и да се предприемат мерки за недопус- 

кане на нови замърсявания. 

Последващ 

контрол 

установи, че 

предписанията 

са изпълнени и 

няма нови 

замърсявания. 

8 28.09.2020г Административно 

обслужване 

Образувано нерегламентирано сме- 

тище от строителни и битови 

отпадъци в района зад бившето 

ТКЗС в с. Ветрен дол. 

Сигналът е препратен на Община 

Септември за предприемане на действия 

по компетентност.  

 

 


