
 

 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 02.09.2021 г.  „Електронна поща“ 

 

Периодично образуване на нерегла - 

ментирано сметище в землището на с. 

Карабунар, общ. Септември.  

При проверката на място, с участието на 

кмета на с. Карабунар и в присъствие на 

сигналоподателя е установено, че замърсе- 

ният терен, предмет на сигнала е почистен 

и към момента на проверката няма 

налични отпадъци от нерегламентирано 

изхвърляне. 

 

2. 02.09.2021 г.     „Зелен телефон“ Загробени пестициди в коритото на р. 

Марица, в района на с. Синитово. 

При извършената на 02.09.2021 г. проверка 

е установено наличие на ПРЗ с изтекъл 

срок на годност, заровени по откоса на 

десния бряг на р. Марица, които към 

момента на проверката не са имали 

контакт с води и са на терен публична 

държавна собственост. РИОСВ-Пазарджик 

координира действията на институциите: 

Областна администрация, БД ИБР, РЛ 

Пазарджик, РДПБЗН и Община Пазарджик 

за изземване и транспортиране на 

замърсената пръст и остатъците от ПРЗ и 

опаковките им до закрит склад, с цел 

безопасното им съхраняване до 

последващо предаване и обезвреждане. 

Направена е организация и са предадени 

на лице, притежаващо документ по чл. 35 

от ЗУО за тяхното препакетиране, след 

което пестицидите са прибрани в склад за 

съхранение на препарати за растителна 

защита, находящ се в оранжерии „Гимел“. 

 



 

 

3. 07.09.2021 г.     „Зелен телефон“ 

 

Намерена костенурка на пътя 

Пазарджик – Панагюрище. 

При извършената проверка на място се 

установи екземпляр от вида Шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca), вид от 

Приложение № 3 към чл. 37 от Закона за 

биологичното разнообразие. Костенурката 

беше пусната на свобода в подходящ за 

вида район, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от 

ЗБР. 

 

4. 07.09.2021 г.   „Мобилен телефон“ Изтичане на замърсени води от водоем 

„богати“ разтвори, под табана на 

рудник „Цар Асен“, в р. Луда Яна.  

 

Незабавно е сформиран екип от експерти 

на РИОСВ-Пазарджик, БД ИБР и 

Регионалната лаборатория към ИАОС. 

Извършен е оглед на речното легло на 

реката в района на инсталацията на 

„Панагюрска медна компания“АД.  Не се 

констатира преливане или следи от 

преливане на дренажни води от водоем 

богати разтвори. В посочения от 

сигналоподателя район не се наблюдава 

изтичане на води към р. „Луда Яна“. 

Откриха се следи от изтичане в западната 

част на табана, на пътя с. Левски - с. Цар 

Асен, които не са стигнали до реката, а са 

по ведомствен път. Извършена е проверка 

на инсталация за добив на електролитна 

мед с оператор    „ПМК“АД. Проверени са 

всички хидро-технически съоръжения и 

технологично оборудване на инсталацията. 

Установено е, че течовете по табана са 

следствие от аварирал тръбопровод, чрез 

който се припомпва водата към табана.  

Към момента на проверката аварията вече 

е отстранена (тръбопроводът е заварен). 

Дадени са предписания незабавно да бъде 

преустановена експлоатацията на авари- 

„ПМК“АД 

предостави на 

РИОСВ 

техническа 

експертиза,  

че след 

изпитване под 

налягане, 

водопроводът 

е годен за 

експлоатация. 

 

 

Последващ 

контрол на 

РИОСВ-

Пазарджик 

установи, че 

разливът по 

пътя е 

почистен. 



 

 

ралия тръбопровод до изготвяне на 

техническа експертиза за годността на 

съоръжението и за почистване на разлива 

по пътя. С цел предотвратяване на бъдещи 

аварии по тръбопровода РИОСВ-

Пазарджик ще разреши експлоатацията му 

след предоставяне на техническо 

заключение за годността на съоръжението. 

5. 17.09.2021 г.  „Електронна поща“ Образувано сметище около контейнер 

за смет до училището в с. Динката, 

общ. Лесичово. 

Изпратен по компетентност до Община 

Лесичово. 

Получена  е 

информация 

и снимков 

материал от 

община 

Лесичово, 

удостоверя- 

ващи,     че 

замърсеният  

терен е 

почистен.  

6. 17.09.2021 г.     Получен в ЦАО Нерегламентирано заустване на от- 

ходни води от живущите на ул. „49-

та“№ 23 и № 25 в с. Калугерово в 

напоителен канал, който минава 

покрай къщите им. 

Изпратен по компетентност до Община 

Лесичово. 

Община 

Лесичово 

уведоми 

РИОСВ за 

извършена 

проверка и 

дадено 

предписание 

на 

собственика 

на имота на 

ул. „49-та“ № 

23 за 

изграждане на 

водоплътна 



 

 

изгребна яма 

по реда на 

ЗУТ. На ул. 

„49-та“ №25 

такава е 

изградена. В 

близкия канал 

се заустват 

само 

дъждовните 

води. 

7. 28.09.2021 г.     „Зелен телефон“ Изхвърлени отпадъци от автомобили 

(брони, купета и др.) до имота на 

сигналоподателя в м. „Сазлъка“, гр. 

Пазарджик. 

Изпратен по компетентност до Община 

Пазарджик. 

 

8. 29.09.2021 г. Получен по 

официалната поща 

Нерегламентирано сметище на 

територията на с. Грашево, община 

Велинград. 

Проверка на РИОСВ, съвместно с еколога 

на община Велинград, констатира 

замърсяване с битови отпадъци върху 

ограда на общински имот, граничещ с 

детска градина в кв. „Мечо корито“ на с. 

Грашево. На кмета на община Велинград е 

дадено предписание да се почисти  

замърсяването, да се премахне старата 

ограда и се изгради нова и да се огради 

каптаж в общински имот, водоснабдяващ 

населеното място, съгл. изискванията на 

Наредба № 3 от Закона за водите. 

Предстои последващ контрол. 

 

 

 

 

 

 


