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

ЗА МЕСЕЦ  МАРТ – 2018 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 11.03.2018г „Зелен телефон” Депониране на отпадъци от 

дейността на „Ватия Холдинг”АД 

в горска територия. 

От дружеството е изискана 

информация, относно действащите 

планове за управление на минните 

отпадъци от дейността му. Сигналът е 

препратен до БД ИБР за  

Изпратен 

КП№04-

16/16.03.18г. до 

БД ИБР за 

предприемане  

на мерки по 

компетентност. 

Получени от 

БД резултати от 

изпитване на 

повърхностни 

води - КД-09-

22С/03.05.2018г 

2 12.03.2018г „Електронна поща” Наличие на нерегламентирано 

сметище над село Аканджиево, по 

пътя за старата пречиствателна 

станция.  

Замърсените с отпадъци терени край 

село Аканджиево са почистени в 

изпълнение на задължение по чл. 19, 

ал. 3, т. 15 от ЗУО.  

 

3 12.03.2018г „Зелен телефон” Камиони на БКС – Белово 

извозват отпадъците на община 

Белово и ги изхвърлят на 

сметището в с. Дъбравите. 

В момента на проверката не е 

констатирано извозване на битови 

отпадъци към общинското депо. 

 

4 16.03.2018г „Зелен телефон” Изсипани минни отпадъци от 

дейността на „Ватия Холдинг”АД 

в земеделски земи, в близост до 

площадката на дружеството в 

землището на гр. Стрелча. 

Установено е наличие на материали от 

добива на пегматит на „Ватия 

Холдинг”АД в земеделските земи. 

Извършено е замерване на 

географските координати на 

замърсяването с GPS. Предстои 

съставяне на акт за установено адми- 

нистративно нарушение. 

Съставен е 

АУАН 

№10/14.05.2018 



5 22.03.2018г „Зелен телефон” Открити пет таралежа в багажник 

на лек автомобил.  

За предадените таралежи от служител 

на РУ на  МВР–Пазарджик е 

извършено разпореждане за 

настаняването им в зоологическата 

градина в Пазарджик до приключване 

на досъдебното производство - 

/констативен протокол № 11/0249/. 

 

6 24.03.2018 „Зелен телефон” Обърната цистерна с нефтопроду- 

кти на 94-ти километър на АМ 

„Тракия”. 

Дадени са предписания за почистване 

на замърсените с нефтопродукти 

участъци от фирмата – превозвач и за 

предаване на отпадъците на лице, с 

документ по чл. 35 от ЗУО. 

Теренът е 

почистен 

незабавно. 

Отпадъците са 

предадени на 

КЦМ -Пловдив. 

7 30.03.2018 „Електронна поща” Застрашаване на екологичната 

сигурност в област Пазарджик  от 

незаконна сеч на дървета при 

почистване коритото на река 

Яденица. Обстоятелството е 

предпоставка за наводнения и 

риск за живота и здравето на 

населението.  

Тъй като извършителят не е установен, 

а извършената сеч представлява 

престъпление по смисъла на чл. 278  в  

от НК, цялата преписка е предадена на 

ОД на МВР-Пазарджик. 

 

 

 

 


