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

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ – 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 01.07.2021 г. „Електронна поща” Използван материал от хвостохрани 

лище на мина Елшица за ремонтни 

дейности на улици в с. Калугерово. 

При извършена съвместна проверка с 

кмета на с. Калугерово се констатира, 

че община Лесичово има сключен 

договор с „Ди Ес Ви груп“ЕООД за 

строително-ремонтни дейности на 

улици в населените места на общината. 

На посоченото място има складирани 

строителни материали - трошен камък -

около 5-8 куб. м. за ремонтните 

дейности по други улици. Не се 

констатира наличие на отпадък от 

рекултивираното хвостохранилище 

"Елшица“. 

 

2 01.07.2021 г.    „Зелен телефон” Намерен бухал в с. Жребичко, общ. 

Брацигово. 

От проверката на място се установи, че 

птицата е от вида горска ушата сова.  

При огледа й не се установиха 

наранявания, заболявания и др. външни 

травми. В добро състояние е, жизнена. 

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

птицата е освободена в подходящ за 

вида район. 

 

3 02.07.2021 г.    „Зелен телефон” Видяна мъртва риба в язовир 

„Доспат“, по пътя от комплекс 

„Романтика“ към гр. Сърница. 

Извършен е оглед на акваторията на 

язовир „Доспат“, при вилно селище 

„Романтика“. Констатира се наличие на 

единични бройки риба по бреговата 

ивица - изсъхнали. Вероятно се касае за 

нерегламентиран улов. Източници за 

замърсяване на  водата  не се установи- 

ха. Ще се извърши допълнително 

 



обследване на водопроводната система 

на гр. Сърница. 

4 06.07.2021 г.    „Зелен телефон” Намерено паднало от гнездото и 

ранено малко щъркелче в село 

Звъничево, общ. Пазарджик. 

Проверката на място установи, че млад 

екземпляр от вида бял щъркел (Cicinia 

ciconia) е със счупено крило. На 

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

преценено, че трябва да се изпрати за 

лечение в спасителния център в гр. 

Стара Загора.   

 

5 

 

06.07.2021 г. „Зелен телефон” Намерено на шосето между с. Бяга 

и гр. Пещера малко щъркелче. 

Сигналоподателят е забелязъл на 

пътното платно млад екземпляр на бял 

щъркел. Преценил, че е застрашен и го 

прибрал в дома си. При проверката на 

място се установи, че птицата е в добро 

състояние, без наранявания. Избрала е  

„необичайно място“ за кацане, вероят- 

но при първия си опит за летене. На 

основание гореизложеното и съгласно 

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

освободен в подходящ район.  

 

6 06.07.2021 г.  „Зелен телефон” Щъркел не може да излети от гнез- 

до в с. Хаджиево. Предполага се, че 

се е оплел в сезал. 

При проверка на място се установи, че 

в гнездо, строено тази година върху ел. 

стълб в с. Хаджиево, се намира млад 

екземпляр на бял щъркел (Cicinia 

ciconia). Птицата е в добро състояние, 

без признаци на гладуване и 

измършавяване. Служител на кмет- 

ството обясни, че е видял птицата  да 

повдига краката си, без да им пречи 

нещо и възрастните птици дори идват и 

хранят малкото. Служител на РИОСВ 

наблюдава от високо гнездото. Не се 

установи проблем, възпрепятстващ 

свободното движение на краката на 

 



птицата. На основание гореизложеното 

се прецени, че младият щъркел не се 

намира в безпомощно състояние и не е 

необходимо да се предприемат мерки. 

7 07.07.2021 г.    „Зелен телефон” Намерен в гр. Пазарджик кълвач в 

безпомощно състояние. 

Проверка на посочен адрес в гр. 

Пазарджик установи кълвач в безпомо-

щно състояние, със счупено крило. 

Транспортиран е до гр. Пловдив, а 

оттам е изпратен за лечение в спа- 

сителния център в гр. Стара Загора. 

 

8 09.07.2021 г.   „Зелен телефон” Видяна мъртва риба в река „Стара 

река“, между селата Бяга и Испери- 

хово. 

Незабавно е сформиран екип от 

експерти на РИОСВ, БД ИБР и РЛ-

Пазарджик. Извършен е оглед към 

(16.50 ч.)  на речното легло от мост с. 

Капитан Димитриево - Брацигово и 

селскостопански мост след с. Бяга. 

Реката е без специфична мътност и без 

наличие на диспергирани примеси и 

утайки. На място са измерени 

моментните показатели на водата в р. 

Стара река. Концентрацията на 

разтворен кислород при с. Бяга е леко 

понижена - до 5 мг/л, като при с. 

Исперихово е вече 2 мг/л. При 

селскостопански мост след с. Бяга и 

при с. Исперихово са установени 

десетки мъртви рибки – екземпляри с 

дължина от 4-5 см. до 10-15 см. Взети 

са водни проби от точковите източници 

по течението на р. Стара река. На изход 

от ПСОВ на „Биовет“АД, на мястото на 

заустване се наблюдава запенване в 

разстояние на около 20 метра, което се 

дължи на повишено налягане при 

 



изпускане на отпадъчни води от новото 

физикохимично стъпало на ПСОВ на 

„Биовет“АД. След този участък реката 

е без наличие на мътност и пяна. 

Моментните показатели са в границите 

на допустимите стойности. Проверка 

на експлоатационния журнал на 

дружеството не установи регистрирани 

отклонения от технологичния режим 

или аварийна ситуация. На изход 

ГПСОВ на гр. Пещера моментните 

показатели са в границите на 

допустимите стойности. Не са 

установени отклонения от технологич- 

ния режим на работа на ГПСОВ. От 

извършения оглед на речното легло по 

течението на река „Стара река“ не се 

констатира нерегламентирано зауст- 

ване на отпадъчни води в реката. На 

оператора „Биовет“АД е дадено 

предписание със срок да представи в 

РИОСВ-Пазарджик копия на докладите 

от експлоатационните журнали на 

ПСОВ на дружеството за 8 и 9 юли 

2021 година.                     

9 12.07.2021 г.    „Зелен телефон” Намерен щъркел със счупено крило 

в с. Малко Белово. 

Проверката на място установи, че млад 

екземпляр от вида бял щъркел (Cicinia 

ciconia) е със счупено крило. На основ. 

чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР РИОСВ-

Пазарджик предприе действия за 

изпращане за преглед и лечение в 

спасителния център в гр. Стара Загора.   

 

10 12.07.2021 г.    „Зелен телефон” На ул.„Михаил Такев“ №144 в гр. 

Пещера, в дърводелската фирма на 

В момента на проверката на площад-

ката не се извършва производствена 

 



ЕТ“Ефи“ ежедневно се извършва 

боядисване и миризмата от боите и 

лаковете отива директно в сградата 

на съседната фирма. Според сигна- 

лоподателя тръбите за вентилация 

не са поставени правилно. 

дейност. Обектът е заключен, няма 

жива охрана. Не се осъществи връзка с 

представител на фирмата чрез посоче- 

ните телефони на входната врата на 

обекта. 

11 12.07.2021 г.   „Зелен телефон” На излизане от гр. Ракитово, в 

посока гр. Костандово, след склада 

за дървен материал е забелязан 

щъркел със счупено крило 

При проверка на място, в ливада край 

пътя Ракитово-Костандово се потвърди 

наличие  на млад екземпляр от вида бял 

щъркел (Cicinia ciconia) със счупено 

крило. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 

от ЗБР РИОСВ-Пазарджик предприе 

действия за изпращането му в 

спасителния център в гр. Стара Загора 

за преглед и лечение.   

 

12 12.07.2021 г.   „Зелен телефон” От аварирал автокран до пастър-

вовото стопанство в гр. Пещера 

изтичат нефтопродукти  в р. Стара 

река, водата е червена и има 

измряла риба. 

Незабавно е сформиран екип от 

експерти на РИОСВ, БД ИБР и РЛ-

Пазарджик. Към 17.00 ч. е извършен 

оглед на речното легло от мост 

ресторант „Старата централа“ до 

отбивка за пещера Снежанка. Реката 

вече е без специфична мътност и  без 

наличие на  диспергирани примеси и 

утайки. В района, в който е аварирала 

машина за полагане на битум 

/площадка до коритото на р. Стара 

река/, се констатира разлив на битум на 

площ от около 20-25 кв. метра. Не се 

констатира изтичане или наличие на 

битум във водите на р. Стара река. 

Битумът е водонеразтворим при 

температура около 30-40 градуса. 

Съставен е констативен протокол на 

собственика на машината. Дадено е  

На 13 юли е 

извършен оглед 

на ХТС по р. 

Стара река, 

експлоатирани 

от ‚НЕК“ЕАД и 

предприятие 

„Язовири и 

каскади“.  

Не се установи 

изпускане на 

обработени 

води или 

почистване на 

съоръжения, 

които да 

доведат до 

повишаване 

мътността на 



предписание със срок за почистване и 

събиране на битума и за предаване на 

специализирана фирма с издадено 

разрешително по чл. 35 от ЗУО. 

 На място, по разпореждане на БД ИБР, 

са взети водни проби и са измерени 

моментните показатели на водата в р. 

Стара река: 

- при водохващане за ВЕЦ 

Пещера - концентрация на разтворен 

кислород - 4.8, рН 7.26, ел. 

проводимост - 161 mkS/sm. 

-  при ресторант „Рибката“ -  

концентрация на разтворен кислород - 

5.9, рН 7.6,  ел. проводимост - 119 

mkS/sm.  

- р. Новомахленска - преди 

вливане в р. Стара река - концентрация 

на разтворен кислород - 6.0, рН 7.18,   

ел. проводимост - 105 mkS/sm. 

Извършен е оглед на рибарника, 

използващ води от р. Стара река и р. 

Новомахленска. Замерени  на място са 

моментни показатели на водата – в 

норма. Не се констатира наличие на 

мъртви риби в рибарника. 

Предупредени са „ВКС“ЕООД, гр. 

Пещера за временно изключване на 

четирите сондажа, разположени в 

коритото на р. Стара река до излизане 

на резултатите от водните проби. От 

извършения оглед на речното легло по 

течението на р. Стара река не се 

констатира наличие на мъртви риби, 

водите в р. 

Стара река или 

до оцветяване.  

Предполагаема 

причина за 

инцидента:  

умишлено  

изсипване на 

утайки или 

багрилни 

вещества в 

речното легло 

от подвижен 

източник.   



както и нерегламентирано заустване на 

отпадъчни води в р. Стара река. 

13   12.07.2021г.  „Електронна поща” Замърсяване на въздуха с фини 

прахови частици, изгорели газове и 

миризми в промишлената зона на 

гр. Пазарджик. 

Извършена е проверка в посочения 

район за установяване на потенциални 

източници на замърсяване на 

атмосферния въздух и на миризми. 

Органолептично, в момента на 

проверката не се установи наличие на 

миризми и замърсяване на 

атмосферния въздух. В радиус около 

500 м. на жилищния имот на 

сигналоподателката няма работещи 

производствени обекти, но движението 

на МПС по улицата, на която се 

намира, е интензивно. По информация 

на жители в района не са констатирани 

миризми и замърсяване на атмос- 

ферния въздух. 

 

14   13.07.2021г.    „Зелен телефон” Намерен щъркел със счупен крак в 

с. Звъничево, общ. Пазарджик. 

При проверката на място се установи, 

че намерен от сигналоподателя на 

улица в с. Звъничево млад екземпляр от 

вида бял щъркел (Cicinia ciconia) се 

нуждае от преглед и лечение – липсва 

част от единия крак на птицата и е с 

оплетен найлон около него. На 

основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР 

РИОСВ-Пазарджик предприе действия 

за изпращане на защитения вид в 

спасителен център в гр. Стара Загора.   

 

15   14.07.2021г.    „Зелен телефон” Паднал малък щъркел от гнездото 

си в с. Крали Марко. 

При проверката на място се установи, 

че птицата, намерена от сигнало- 

подателя в с. Крали Марко е без 

счупвания, наранявания и е в добро 

физическо състояние. На основание 

 



гореизложеното и в изпълнение на чл. 

39, ал. 2, т. 1 от ЗБР РИОСВ-Пазарджик 

предприе действия за пускането й на 

свобода в подходящ район. 

16   16.07.2021г.    „Зелен телефон” Намерена на пътното платно, в 

района на яз. „Широка поляна“ 

птица с пухово оперение на  

обикновена чинка. 

При проверката на място /м. Кавал 

тепе,  яз. „Широка поляна“/ се уста- 

нови, че птицата, намерена на пътното 

платно е млад екземпляр с пухово 

оперение на обикновена чинка 

(Fringilla coelebs). При огледа на 

птицата не се установи нараняване 

и/или счупване,  в добро физическо 

състояние е. На основание гореиз- 

ложеното и в изпълнение на чл.39, ал.2, 

т.1 от ЗБР, РИОСВ предприе действия 

за пускането й на свобода в подходящ 

район. 

 

17   16.07.2021г.    „Зелен телефон” Намерен в с. Алеко Константиново, 

паднал млад щъркел от гнездото. 

При проверката на място се установи, 

че птицата, намерена от сигна- 

лоподателя на улица в с. Алеко 

Константиново, общ. Пазарджик е без 

счупвания, наранявания, в добро 

физическо състояние. На основание 

гореизложеното и в изпълнение на чл. 

39, ал. 2, т. 1 от ЗБР, РИОСВ-

Пазарджик предприе действия за 

пускане на свобода в подходящ район. 

 

18   19.07.2021г.    „Зелен телефон” Намерен млад щъркел, паднал от 

гнездото си в с. Звъничево, община 

Пазарджик. 

При проверката на място се установи, 

че птицата, намерена от сигналопо- 

дателя на улица в с. Звъничево, общ. 

Пазарджик е без наранявания, счупва- 

ния, в добро физическо състояние. На 

основание гореизложеното и в 

изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР 

 



РИОСВ-Пазарджик предприе действия 

за пускане на свобода в подходящ 

район. 

19   20.07.2021г.  „Електронна поща” Нередности и нерегламентирани 

дейности в ЗМ “Батлабоаз“ - яз. 

„Голям Беглик“. 

Сигналът е изпратен по компетентност 

до ТП ДГС “Родопи“. 

 

20   22.07.2021г.  „Електронна поща” Сигнал за незаконни сметища около 

ромската махала, р. Луда Яна и 

Стадиона в с. Черногорово, общ. 

Пазарджик. 

Констатира се, че в район около 

ромската махала, в южната част на 

селото, р. Луда Яна и стадиона в с. 

Черногорово има изхвърлени битови 

отпадъци. Замърсените терени са край 

полски път в м. „Лъката“ с 

неидентифицирана собственост. 

Дадено е предписание на кмета на 

община Пазарджик на основание чл. 

19, ал. 3, т. 15, във връзка с чл. 55, ал. 1 

от ЗУО да организира почистване на 

замърсения участък и да се 

предприемат мерки за недопускане на 

нови замърсявания. За извършената 

проверка и предприетите действия е 

уведомен подателя на сигнала. 

 

21   23.07.2021г.  „Електронна поща” Разпространение на задушлива ми- 

ризма на развалено месо, сажди и 

отлагания от монтирана инсталация 

за отвеждане на мръсен въздух от 

заведение за бързо хранене на ул. 

„Георги Бенковски“ №24 в гр. 

Панагюрище. 

Изпратен е отговор до сигналопо- 

дателите, че проблемът, за който ни 

информират е от компетентността на 

общинската администрация и на 

Областна дирекция по безопастност на 

храните. 

 

22 27.07.2021 г.    „Зелен телефон” Намерен паднал малък щъркел, 

паднал от гнездото си в село 

Хаджиево, община Пазарджик. 

Човката му е оплетена със сезал. 

При проверката на място, младият 

екземпляр на бял щъркел е освободен 

от видимата част на връзката от сезал. 

Вероятно част от нея е заседнала в 

хранопровода на птицата. На 

 



основание гореизложеното и в 

изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР е 

изпратена за преглед и лечение в 

спасителния център за диви животни в 

гр. Стара Загора. 

23 27.07.2021 г.    „Зелен телефон” Оплетен щъркел в жиците на ел. 

стълб в стопански двор в с. 

Дебращица, общ. Пазарджик. 

Сигналът е препратен по телефон на 

„Ер Юг“ЕАД за предприемане на 

действия по освобождаване на птицата 

от заплатените жици на ел. стълб. 

 

24 28.07.2021г.    „Зелен телефон” Намерен щъркел със счупен крак в 

с. Черногорово, община Пазарджик. 

При проверката на място се установи, 

че птицата, намерена в с. Черногорово 

е със счупен крак. На основание 

гореизложеното и в изпълнение на чл. 

39, ал. 2, т. 2 от ЗБР птицата е 

изпратена за лечение в спасителния 

център за диви животни в гр. Стара 

Загора. 

 

25 29.07.2021 г.    „Зелен телефон” Забелязан млад щъркел да стои на 

пътното платно пред кметството на 

с. Ляхово. 

При огледа на птицата не се забеляза 

нараняване,  счупване или др. травми, в 

добро състояние е. На основание чл. 

39, ал. 2, т. 1 от ЗБР се прецени, че 

птицата следва да бъде освободена в 

район, подходящ за вида. 

 

26 30.07.2021 г.    „Зелен телефон” Забелязан млад щъркел да стои на 

пътното платно в с. Звъничево. 

Направен оглед на птицата установи, 

че тя е добро състояние, без 

наранявания. На основание чл. 39, ал. 

2, т. 1 от ЗБР се прецени, че следва да 

бъде освободена в подходящ за вида 

район. 

 

27 30.07.2021 г. „Електронна поща” Искане за спиране на дейността на 

кариера за добив на строителни 

материали на „Кариери Пазар-

джик“ООД до с. Мирянци, поради 

напукване на къщите и опастност за 

Във връзка със сигнал на Инициативен 

комитет в с. Мирянци, подаден по-рано 

към Областния управител на 

Пазарджик е създадена Междуведом-

ствена комисия (МК), която да 

 



живота на хората от Инициативен 

комитет за защита на околната 

среда и здравето на хората в с. 

Мирянци, общ. Пазарджик. 

извърши проверка по посочените 

проблеми относно дейността на 

кариерата за добив на строителни 

материали. На 06.07.2021 г. комисията, 

в чийто състав са включени всички 

институции, имащи отношение към 

решаването на проблема, извърши 

проверка на място. Работата на 

комисията завърши с решение в което 

са поставени задачи, съобразно 

компетенциите на отделните органи, 

като на РИОСВ е вменено чрез 

осъществяването на контрол да се 

намали запрашеността на въздуха при 

движението на тежката техника, 

извозваща добитите инертни материали 

от находището. В тази връзка на 

13.07.2021 г. експерти на РИОСВ 

извършиха проверка, при която се 

констатира: вътрешно кариерният път е 

оросен по целия участък. В момента на 

проверката техниката за оросяване се 

зарежда с вода и продължи 

обхождането на пътя и оросяването му. 

Честотата на оросяването е такава, че 

въпреки високите температури, пътят е 

навлажнен по целия участък. 

Въздействието от дейността на 

кариерата върху здравето на хората и 

жилищата им е от компетентността на 

други органи. 

 

 

 


