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

ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ – 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.08.2021 г. „Електронна поща” Наличие на нерегламентирано 

изхвърлени строителни отпадъци в 

землището на с. Юндола. 

Изпратен по компетентност до кмета на 

Община Велинград, във връзка със 

задължения по чл. 19, ал. 3, т. 15 от 

ЗУО. 

 

2 03.08.2021 г.    „Зелен телефон” Намерен мишелов със счупено 

крило в комплекс „Вионас“, гр. 

Пазарджик. 

При проверка на място се установи, че 

птицата, намерена от сигналоподателя  

край комплекс „Вионас“, гр. Пазар- 

джик е обикновен мишелов (B. buteo) и 

едното й крило е счупено. На 

основание гореизложеното и в 

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

птицата е изпратена за преглед и 

лечение в спасителния център за диви 

животни в гр. Стара Загора. 

 

3 04.08.2021 г.    Получен в ЦАО Неправомерно притежание и от- 

глеждане в неподходящи условия 

на граблива птица (сокол) в частен 

имот на ул. „Петър Бонев“ № 21 в 

гр. Пазарджик от К. М. Барабаров. 

При проверката на място птицата е 

задържана. С нея е извършено 

разпореждане съгласно чл. 39, ал. 2, т. 

2 от ЗБР. Изпратена е за преглед и 

отглеждане в спасителен център – 

Стара Загора. Сигналът е изпратен за 

действия по компетентност на 

Окръжна прокуратура – Пазарджик. 

 

4 05.08.2021 г.    Получен в ЦАО Наличие на нерегламeнтирано 

изхвърлени отпадъци край контей-

нер за битови отпадъци в края на 

ул. „10-та“ в с. Црънча и разнасяне 

на неприятни миризми от нередов- 

ното им извозване. 

Извършена е проверка на място и е 

дадено предписание на кмета на 

община Пазарджик за почистване на 

замърсения район. 

 

5 06.08.2021 г. „Електронна поща” Контейнер за отпадъци, разположен При проверка на място с участието на  



 на пресечката между ул. „Втора“ и 

ул.„Четиринадесета“ в с. Карабунар 

се ползва от жителите на четири 

улици, а пространството около него 

е затрупано с отпадъци. Кметовете 

на с. Карабунар и на община 

Септември не предприемат мерки за 

решаване на този проблем. 

кмета на с. Карабунар, главен експерт 

ТООС на община Септември и на 

сигналопадателя не са констатирани 

изхвърлени отпадъци на посочения в 

сигнала терен. 

6 06.08.2021 г.     „Зелен телефон” Намерен млад щъркел, паднал от 

гнездо в с. Крали Марко, община 

Пазарджик. 

Младият екземпляр на бял щъркел е 

изпратен в спасителен център - Стара 

Загора за преглед и доотглеждане, 

съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). 

 

7 13.08.2021 г.  Получен в ЦАО Системно обгазяване, непоносима и 

задушлива миризма на „креозот“ от 

„Импрегнация 2000“, гр. Белово. 

При проверка на място се констатира, 

че на открито са складирани 

импрегнирани дървени траверси за 

сушене по естествен път. Импрег- 

нирането се извършва от 8.30 до 10.30 

ч., след което материалът се суши на 

открито. Максималното количество 

дървен материал за зареждане на 

автоклава е 25 куб. м. В периода 16.07 - 

08.08.2021 г. не е извършван процес 

„импрегниране“. След 8-ми август 

дейността е възстановена. Органолеп- 

тично, по време на проверката, извън 

границите на производствената пло- 

щадка, не се установи наличие на 

миризми. 

 

8 16.08.2021 г. „Електронна поща” Нерегламентирано сметище в 

близост до гробищния парк на с. 

Ковачево, общ. Септември. 

Наличието на посоченото в сигнала 

нерегламентирано сметище е констати- 

рано още на 15.04.2021 г. при планова 

проверка в община Септември. На 

кмета на общината е дадено задължи- 

 



телно предписание със срок за 

почистването му и недопускане на 

последващо замърсяване. При извър-

шен последващ контрол е установено, 

че замърсяването със смесени битови 

отпадъци не е почистено, а замърсената 

площ се е увеличила от ново 

нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци. Във връзка с тези 

констатации и непредприетите мерки 

от кмета на община Септември за 

почистване на терена, ще бъде съставен 

акт за установяване на администра-

тивно нарушение (АУАН). 

9 17.08.2021 г. „Електронна поща” Замърсяване на река Марица при с. 

Синитово. Водите на реката са 

черни, мътни, не се вижда дъното 

дори при най-малката плитчина. 

Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ, БД ИБР и РЛ-

Пазарджик по течението на р. Марица 

от гр. Пазарджик до с. Синитово, в при- 

съствие на сигналоподателя. Не се 

констатира нерегламентирано зауст- 

ване на отпадъчни води от точкови 

източници. Моментните показатели на 

водите на р. Марица са в норми и не 

индикират замърсяване. 

 

10 17.08.2021 г.    „Зелен телефон” Изливане на отпадъчни води в р. 

Луда Яна, в района на градския 

парк. Носи се неприятна миризма. 

Извършена е проверка на канализа- 

ционната система на град Панагюрище. 

На ревизионна шахта – дъждопрелив- 

ник №1 „ВиК“ЕООД - Панагюрище е 

извършило почистване, в резултат на 

което е преустановено изтичането на 

отпадъчни води в р. Луда Яна. 

 

11 17.08.2021 г.    „Зелен телефон” Образувано нерегламентирано сме- 

тище между селата Паталеница и 

Ветрен дол. 

По подадения сигнал е извършена  про- 

верка на място на 09.03.2021 г. На 

кмета на община Пазарджик е дадено 

Извършена е 

проверка за 

последващ 



предписание да организира почиства- 

нето му. Последващ контрол на 

РИОСВ установи, че сметището не е 

почистено и замърсената площ се е 

увеличила. Във връзка с тези конста-

тации и заради непредприети мерки от 

кмета на община Пазарджик, ще бъде 

съставен акт за установяване на 

административно нарушение (АУАН). 

контрол на 

27.08.2021 г.  

Установено е, че 

районът е 

почистен. 

12 20.08.2021 г.    Мобилен телефон Фекални маси в р. Елшишка, в 

района на с. Априлци. Сигналопо- 

дателят предполага, че са от 

свинекомплекса в селото. 

Извършена е незабавна проверка. 

Констатирано е изтичане на отпадъчни 

води от площадката на свинекомплекса 

заради аварирала помпа. Извършва се 

евтаназия на всички животни, поради 

открита Африканска чума по свинете. 

Дадени са предписания да се прекрати 

незабавно изтичането на отпадъчни 

води от площадката на свинекомплекса 

и да се почистят откритият канал и 

тръбопроводът към земнонасипните 

лагуни. 

 

13 27.08.2021 г.    „Зелен телефон” Оцветяване на р. Луда Яна в района 

на с. Росен, общ. Пазарджик. 

Незабавно е сформиран екип от 

експерти на РИОСВ, БД ИБР и РЛ – 

Пловдив. Извършен е оглед на речното 

легло на р. Луда Яна - от мост с. Росен, 

до инсталация „ПМК“АД, с. Цар Асен. 

Реката е без специфична мътност и 

оцветяване, по дъното има наличие на 

бледосиня утайка. На място са 

измерени следните моментни показа- 

тели на водата в р. Луда Яна: рН -7.02, 

електропроводимост – 1402 мкS/см. Не 

се констатира наличие на мъртва риба в 

реката. Извършена е проверка на 

 



инсталация за добив на електролитна 

мед „ПМК“АД, с. Цар Асен. Проверени 

са всички хидротехнически съоръ- 

жения и технологично оборудване на 

инсталацията. Не се констатира прели- 

ване или следи от преливане на 

дренажни води от водоем „богати 

разтвори“. Осигурен е непрекъснат 

водооборот на дренажните води от 

окисен отвал. По заявка на БД ИБР са 

взети 5 бр. водни проби от водите на р. 

Луда Яна. 

14 30.08.2021 г.    „Зелен телефон” Шумово натоварване и запрашаване 

на въздуха от цех за производство 

на пелети в гр. Велинград. 

Извърши се проверка на работната 

плошадка на „Форест груп-АТ“ЕООД в 

гр. Велинград - оператор на инстала- 

цията от средата на 2020 г. Констатира 

се, че в периода от началото на м. 

април, до края на месец август 2021 г. 

на обекта не е извършвана производ-

ствена дейност, не са налични 

протоколи от извършен собствен 

мониторинг на емисии на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния 

въздух и на шум, излъчван в околната 

среда, не са постъпвали в РИОСВ-

Пазарджик доклади с резултати от 

мониторинг. На площадката не се 

установи наличие на готова продукция 

– пелети. В момента на проверката се 

извършват технологични проби за 

пускане на инсталацията. Не се 

констатира запрашаване на въздуха и 

шум извън границите на площадката. 

За спазване разпоредбите на Закона за 

 



чистотата на атмосферния въздух и на 

Закона за защита от шум в околната 

среда, по отношение на собствения 

мониторинг е дадено едно предпи-

сание. Предстои последващ контрол. 

 

 

 


