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

ЗА МЕСЕЦ  ЯНУАРИ – 2018 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 03.01.2018г. „Зелен телефон” На сметището във Велинград 

продължават да се извозват 

строителни отпадъци. Сметището 

продължава да работи вече трети 

ден.  

Изпълнява се заповед №РД-09-

173/24.11.2017г. на директора на 

РИОСВ-Пазарджик, за спиране 

експлоатацията на депото за неопасни 

отпадъци в землището на гр. 

Велинград. От 31.12.2017г. експлоата- 

цията му е преустановена.  

 

2 10.01.2018г. „Електронна поща” Нерегламентирано сметище меж-

ду гр. Ветрен и гр. Септември, 

след моста на река Марица. 

За констатираното замърсяване, на 

общ. Септември е дадено предписание 

за почистване на замърсения терен и 

предприемане на мерки за недопускане 

на повторно замърсяване. Предписани-   

ето е изпълнено. 

 

3 10.01.2018г. „Електронна поща” Изливане на отпадъчни води от 

фабрика за топене на метали в 

дере, гр. Ветрен.  

Обектът не е въведен в експлоатация. 

Няма наличие на отпадъци, съдържащи 

метали. Не се констатираха разливи на 

отпа- дъчни води. За разрешаване на 

дей- ността „Изграждане на 

промишлено хале за складиране, 

временно съхранение и предварително 

третиране на отпадъци с високо 

съдържание на метали” РИОСВ-

Пазарджик е издала решение „да не се 

извършва ОВОС”. 

 

4 10.01.2018 г.  „Електронна поща” Неспазване изискванията на ЗУО 

и Наредбата за ИУМПС от фирма 

„Автоден”ЕООД, гр. Пазарджик. 

Дружеството има издадено разрешение 

за дейно- сти по третиране на ИУМПС, 

съгл. изискванията на чл.35 от ЗУО. 

Спазени са изискванията на Наредбата 

за ИУМПС. 

 



5 23.01.2018 г. „Зелен телефон” Обгазяване с черен дим в района 

около мебелна фирма „Колорадо” 

в гр. Пазарджик. 

В момента на проверката, от 

изпускащото устройство на котел К1 се 

констатира черен дим. Котел К2 не 

работи. Използваното гориво са 

дървени отпадъци и парчета от ПДЧ - 

плоскости. Констатира се наличие на 

тъмен дим от котела в парова централа 

и складирани дървени отпадъци от 

производството пред котела. За 

констатираното нарушение - 

нерегламентирано изгаряне на произ- 

водствени отпадъци, на фирмата ще 

бъде съставен АУАН по Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО).  

Съставен е акт 

на юридическо 

лице – АУАН 

№03/05.02.2018

г. и е издадено 

НП№03/20.04. 

2018г 

6 24.01.2018 г. „Електронна поща” Замърсяване на въздуха в село 

Юнаците от обект за оранжерийно 

отглеждане на цветя. 

Дадени са предписания да се извършат 

собствени периодични измервания 

(СПИ) на двата котела на твърдо 

гориво с номинална мощност 582 kW и 

да се извърши класификация на 

отпадъците по Наредба №2/2014 г. 

Протоколи с 

резултати от 

СПИ №КАВ-3-

1447/12.04.2018

Отпадъците са 

класифицирани 

7 29.01.2018 г. „Електронна поща” Образувани нерегламентирани 

сметища на територията на село 

Елшица. 

Сигналът е препратен за предприемане 

на действия по компетентност на 

община Панагюрище с поставен срок 

за почистване на замърсяванията в с. 

Елшица. 

Изпратен е 

отговор до пода 

теля с изходящ  

№КД-09-

07С/31.01.2018г 

8 31.01.2018 г. „Зелен телефон”  Фирма за производство на цареви 

чни пръчици в село Симеоновец 

периодично изгаря пластмасови 

отпадъци (найлони). 

Дадено е предписание за извършване 

на класификация на отпадъците, които 

се образуват от дейността на обекта. 

Предписанието е изпълнено. 

Проверката на 

място не 

установи 

изгаряне на 

отпадъци 

 


