
 

 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2022 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 11.05.2022 г.  „Зелен телефон“ Намерена костенурка със счупена 

черупка в гр. Панагюрище. 

Експерт на РИОСВ-Пазарджик извър- 

ши проверка на място. При огледа се 

установи малка, повърхностна повреда 

в горната част на черупката на 

екземпляр от вида шипоопашата косте-

нурка (Testudo hermanni). Не са 

засегнати меки тъкани. Няма кръвоте- 

чение. Предвид физиологичното му 

състояние, съгл. чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР, 

бяха предприети действия за пускане на 

костенурката в подходящ район.  

 

2. 13.05.2022 г.     „Зелен телефон“ Миризма на животински изпражнения 

на ул. „Росица“ №5 в с. Главиница, общ. 

Пазарджик. Появява се периодично, по 

различно време на денонощието. 

Експерти на РИОСВ-Пазарджик извър- 

шиха проверка в посочения район – 

територията между ж.п. гара Пазарджик 

и с. Главиница, по ул. „Росица“ и пред 

жилищната сграда на сигналоподателя. 

Органолептично не е установена непри- 

ятна миризма от животински изпраж- 

нения. 

 

3. 15.05.2022 г. На телефона на 

Директора на 

РИОСВ-Пазарджик 

Незаконна преработка на минни отпа-

дъци на табана – рудник „Влайков 

връх“ и изтичане на дренажни води от 

табана в река Елшишка. 

Извършени са проверки на място на 15 

и 16.05.2022 г. Установено е, че на 

обособена площадка, в южния край, в 

горната част на насипище „Влайков 

връх-източни отвали“, землище на с. 

Елшица е обособена площадка, на която 

са разположени техника и съоръжения 

за преработка на скални материали и е 

монтирана автовезна. Установено е 

 



 

 

наличие на натрошен и пресят скален 

материал, сортиран по размер и 

натрупан на купчини. По време на про- 

верката техниката и съоръженията не 

работят. Площадката попада в грани- 

ците на подобект 01 на насипището, 

стопанисван от „Инфра Кариери Бълга-

рия“ЕООД. До момента в РИОСВ няма 

приключили съвместени процедури по 

глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР за 

инвестиционни предложения за извър- 

шване на дейности на подобект №1 на 

насипището. С цел недопускане на 

нерегламентирани дейности е извърше- 

но пломбиране на техниката и 

съоръженията, установени на обекта. За 

констатираните административни нару- 

шения на „Инфра Кариери Бълга- 

рия“ЕООД е съставен акт по ЗООС. При 

проверката на 16 май е извършен оглед 

на водосбора на река Елшишка - от с. 

Елшица до края на пл. „Елшица“, както 

и на състоянието на хидротехническите 

съоръжения за отвеждане на повърх- 

ностните и дренажните води. От 

извършения оглед на земно-насипните 

водоеми под отвалите /табаните/ на р-к 

„Влайков връх“ не се констатира 

изтичане или дрениране на води към р. 

Елшишка. Взети са водни проби от 

водите на реката, преди площадка 

„Елшица“, след нея и от дере „Камен 

дол“ - основен водоприемник на 

дренажните води от ликвидирания 



 

 

подземен рудник „Елшица“, както и от 

Белковско дере, отводняващо прилежа- 

щи територии около ликвидираната 

шахта „Извозна“. 

4. 16.05.2022 г.  „Зелен телефон“                    В река Чепинска, при Калъчев мост в гр. 

Велинград, в посока с. Драгиново има 

пяна, много пиявици, но няма измряла 

риба. Пяната се оттича. 

Сигналът е предаден по телефона на 

еколога на община Велинград. При 

извършената проверка по поречието на 

река Чепинска не е констатирано 

наличие на измряла риба и пяна в 

реката. 

 

5. 16.05.2022 г.      Чрез ССЕВ Образувани нерегламентирани сметища 

около и на територията на с. Елшица, 

общ. Панагюрище. 

При извършената проверка от експерти 

на РИОСВ-Пазарджик са констатирани 

шест замърсени с отпадъци терени в 

прилежащите територии на левия и 

десния ръкав на р. Елшишка и в 

крайпътните зони на общински пътища  

с. Елшица – с. Калугерово и с. Елшица – 

с. Левски. Няма образувани нерегламен- 

тирани сметища. Дадено е предписание 

на кмета на община Панагюрище за 

почистване на замърсените с отпадъци 

терени. При проверка за последващ 

контрол се установи, че част от 

замърсените с отпадъци терени са 

почистени. Няма наличие на нови 

отпадъци. В местност „Влайков връх“, в 

района около м. „Червената шапка“, е 

извършено почистване, но резултатите 

не са задоволителни. Констатирано е 

наличие на отпадъци в труднодостъпен 

терен, за почистването на които е 

необходима специализирана техника. 

Очаква се тя да бъде осигурена от ДГС - 

Панагюрище. Дадено е предписание да 

 



 

 

се довърши почистването на замър- 

сените с отпадъци терени, с цел 

възстановяване на качествата им. 

Предстои последващ контрол. 

6. 18.05.2022 г.   от МС и МОСВ Незаконосъобразни действия от кмета 

на община Брацигово и част от 

общинските съветници за отстъпване на 

безсрочно право на строеж на 

фотоволтаични централи в имоти- 

частна общинска собственост, в които 

се намира вододайната зона, захранваща 

част от град Брацигово и селата - Бяга, 

Исперихово и Козарско. 

Извършена е служебна проверка по 

документи в РИОСВ-Пазарджик и сайта 

на Община Брацигово. Установи се, че 

за цитираните имоти в м. „Грамадите“ 

по КККР на гр. Брацигово, за които с 

решения № 449 и № 450 на Общински 

съвет-Брацигово е учредено право на 

строеж на фотоволтаична електроцентра 

ла (ФЕЦ) на „Ню Евро Енерджи“ЕООД 

и „Братя Пашкулеви“ООД, към насто- 

ящия момент в РИОСВ-Пазарджик няма 

данни за инициирани ИП, свързани с 

изграждане на ФЕЦ, респективно няма 

процедирани и проведени процедури по 

реда на глава шеста на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и 

съответната съвместена процедура по 

чл. 31 от Закона за биологичното разно- 

образие (ЗБР). 

 

7. 23.05.2022 г.     „Зелен телефон“ Възникнал пожар в гр. Пазарджик, 

посока с. Главиница – вдясно, на 

площадка за скрап, с искане за 

извършване на замерване на въздуха.  

По сигнал от РД ПБЗН за пожар на 

площадка за черни и цветни метали в 

района на гарата в гр. Пазарджик,  

експерти на РИОСВ и Регионалната 

лаборатория към ИАОС извършиха във 

времевия диапазон от 18:20 часа на 

23.05.2022 г. до 09:00 на 24.05.2022 г. 

поредица измервания на моментни 

стойности на вредни вещества в 

атмосферния въздух с газанализатор 

Gasmet DX 4040 в следните точки по 

 



 

 

посока на разпространение на дима: 

най-близката жилищна зона, югоиз- 

точно от точката на пожара, на ул. „17-

та“ и на ул.„2-ра“№47 в с. Главиница. 

Едновременно с това, от пункта за 

постоянен мониторинг на въздуха в гр. 

Пазарджик, се следяха нивата на серен 

диоксид и азотен диоксид. Анализът на 

резултатите от измерванията не показва 

достигане и превишаване на алармените 

прагове на тези замърсители. В голяма 

степен това се дължи на метеороло- 

гичните условия по време на пожара 

(скорост на вятъра от 10 до 20 км/ч) и на 

голямата височината на издигане на 

дима и посоката на разпространението 

му. Резултатите, измерени на  пункта за 

постоянен мониторинг на въздуха в гр. 

Пазарджик за периода от 16:00 часа на 

23.05.2022 г. до 06:00 часа  на 

24.05.2022 г. са: азотен диоксид – най-

високата измерена средночасова 

стойност 25,24  µg/m3 при средно часова 

норма за опазване на човешкото здраве 

200,00 µg/m3; серен диоксид – най-

високата измерена средночасова 

стойност 23,67 µg/m3  при средно часова 

норма за опазване на човешкото здраве 

350,00 µg/m3 . Няма превишаване на 

средночасовите норми за опазване на 

човешкото здраве. 

8. 25.05.2022 г.     „Зелен телефон“ Намерен млад екземпляр на горска 

ушата сова в лапидариума на Региона- 

лен исторически музей - Пазарджик. 

При огледа на птицата не се установиха 

травми и наранявания. Предвид физио- 

логичното й състояние, съгласно чл. 39, 

 



 

 

ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР), РИОСВ-Пазарджик 

предприе действия за пускане на 

свобода в подходящ район. 

 

 

 


