
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК 

ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ - 2015 ГОДИНА 
 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ 

контрол 

1 01.10.2015г. „Зелен  

телефон” 

Непрекъснато изтичане на води със 

силна миризма от площадката на  

фирма за рециклиране на отпадъци 

„ПМБ Индъстрийс” в град Пазарджик. 

Складират се камари с отпадъци, от 

които при поява на вятър се разнасят 

неприятни миризми. 

Сигналът е неоснователен. Не се 

констатира изтичане на отпадъчни води от 

пречиствателното съоръжение, разпиляване 

на отпадъци и миризми. Обектът е в 

индустриалната зона на гр. Пазарджик. 

 

2 02.10.2015г. „Зелен  

телефон” 

Обгазяване на село Капитан 

Димитриево от горящото сметище на 

Пазарджик. 

Сигналът е неоснователен. Проверка на 

РИОСВ, в присъствие на подателя му  

установи, че няма основание за замерване 

чистотата на атмосферния въздух, защото 

не е констатирано горене на отпадъци и 

наличие на димни газове. 

 

3 02.10.2015г. „Електронна 

поща” 

„Джунов Прецижън Оптик” ООД, гр. 

Панагюрище не притежава изрядни 

документи и разрешителни за 

извършваната дейност. 

Сигналът е неоснователен. Извършена е 

съвместна проверка с Инспекцията по труда 

в град Пазарджик и община Панагюрище. 

Обектът разполага с необходимите 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни 

води. Издаден е Акт 16 за въвеждане в 

експлоатация. Дадени са две предписания 

по ЗУО за класификация на отпадъците. 

Предписанията са 

изпълнени. Фирма-

та е класифицирала 

отпадъците от 

дейността си и е 

въвела отчетна 

книга. 

4 05.10.2015г. „Зелен  

телефон” 

Изсипване на изкопни маси от 

ремонта на водопровод в село 

Сестримо от фирма „Еко Хидро-

90”ООД, на закрито сметище в м. 

„Чифлика”.  

Сигналът е основателен – препратен е по 

компетентност на община Белово с дадени 

разяснения за предприемане на действия 

съгласно ЗУО. Нарушението е преустанове- 

но. 

 

5 12.10.2015г. „Електронна 

поща” 

Нарушаване на ЗУО от „Никели 

Герджиков”ЕООД, гр. Пазарджик. 

Сигналът е неоснователен. Извършена 

проверка по документи не установи 

третиране на метални отпадъци в 

 



 

нарушение на ЗУО. 

6 19.10.2015г. „Електронна 

поща” 

Нерегламентирани изкопни дейности 

в землището на с. Мененкьово. 

Сигналът е препратен за предприемане на 

действия по компетентност на ОД 

„Земеделие”, гр. Пазарджик. 

 

7 21.10.2015г. „Електронна 

поща” 

Силно запрашаване на въздуха в 

центъра на кв. Чепино, гр. Велинград. 

Сигналът е основателен - препратен е по 

компетентност на община Велинград. Тя 

уведоми РИОСВ за предприетите действия 

– проверка и предписания на строителна 

фирма за оросяване на посочения терен, 

съобразено с климатичните условия, за да 

не се допуска запрашаване и изпрати 

уведомително писмо до гражданите, подали 

сигнала. 

 

8 21.10.2015г. „Зелен  

телефон” 

Масово изсичане на дървета по р. 

Тополница, в района на с. Юнаците. 

Сигналът е неоснователен. Проверка на 

РИОСВ не констатира изсичане на дървета 

и присъствие на нарушители.  

 

9 22.10.2015г. „Зелен  

телефон” 

От комина на фирма „Николети” на 

улица „Райко Алексиев”№14а в 

Пазарджик излиза гъст, черен дим. 

Сигналът е неоснователен. Извършената 

проверка не констатира черен дим от 

посочения източник. 

 

10 22.10.2015г. „Зелен  

телефон” 

Водата към напоителен канал Р-2 на 

ул. „Тинтява” №5 е спряна, а на 

дъното му се вижда умряла и умираща 

риба. 

Сигналът е основателен. Дадени са 

указания на „Напоителни системи” ЕАД, гр. 

Пазарджик за спешно възстановяване на 

водоподаването в канала. Изпълнени са. 

 

11 27.10.2015г. „Електронна 

поща” 

Образувано сметище от строителни 

отпадъци, изсипвани от тежкотоварни 

камиони на ул. „Чая” /кв. „Гарата”/ в 

Пазарджик. 

Сигналът е основателен. При проверката са 

дадени   предписания на строителна фирма 

до 20.11.15г. да извърши класификация на 

отпадъците от дейността си, почистване на 

терените, засипани с изкопни земни маси и 

да не допуска повторно нерегламентирано 

изхвърляне. 

Предписанието за 

класификация на 

отпадъците е изпъл- 

нено. Предстои пос 

ледващ контрол на 

предписанието за 

почистване на отп. 


