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

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ – 2018 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 10.04.2018г „Зелен телефон” Липса на хигиенни условия при 

приготвяне на скара на конски 

празник в с. Варвара. Не се издават 

касови бележки при продажбата на 

храни и напитки, упражнява се 

насилие върху животни /коне/. 

Сигналът е препратен на Община Сеп- 

тември за предприемане на действия по 

компетентност. 

 

2 10.04.2018г „Зелен телефон” Нерегламентирани дейности от  

концесионера „Ватия Холдинг“АД 

в общински терени и замърсявания 

на републиканската пътна мрежа.    

За извършване на дейности – депониране 

на отпадъци в защитена територия, без да 

са проведени процедури по чл. 31 от 

Закон за биоразнообразието, на „Ватия 

Холдинг“АД е съставен акт по ЗБР. 

 

 

3 11.04.2018г „Електронна поща” Нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци от минни инертни 

материали от „Булгармин Инжене- 

ринг“АД и „Ватия Холдинг“АД в 

имот 000680, местност “Радин дол“, 

землище на гр. Стрелча и на 

територията на ДГС-Панагюрище, 

район Стрелча. 

За извършване на дейности – депониране 

на отпадъци в защитена територия, без да 

са проведени процедури по чл. 31 от 

Закон за биоразнообразието, на „Ватия 

Холдинг“АД е съставен акт по ЗБР. 

 

 

4 12.04.2018г „Зелен телефон” При събиране на старо желязо в 

съседен имот на УПИ VI-308, кв. 26 

в село Варвара се отделят вредни 

частици.  

Проверката на РИОСВ-Пазарджик не 

констатира нерегламентирани дейности  

с  отпадъци. Дадени са предписания за 

възста- новяване на разрушена ограда и 

за почистване на участък, замърсен с 

пръст, примесена с отпадъци. 

Дадените 

предписа 

ния са 

изпълнени- 

КП№10-

27/31.05.18г 

5 16.04.2018г „Електронна поща” Замърсяване на имоти с биотор в 

землището на село Исперихово от 

кола с регистрационен номер 

Биоторът е произведен от лице, 

притежаващо разрешение от РИОСВ-

Пазарджик за извършване на дейности с 

 



РА0593ЕМ отпадъци, но без сключен писмен 

договор с ползвателя на имота за 

наторяване. Юридическото лице не е 

регистрирано в ОДБХ-Пазарджик по реда 

на Закона за ветеринарно-медицинската 

дейност. Това констатира съвместна 

проверка на РИОСВ-Пазарджик, ОДБХ-

Пазарджик и кметство Исперихово. 

6 17.04.2018г „Електронна поща” Горене на гуми и уплътнения от 

автомобили в оранжерии в с. Мало 

Конаре. 

Дадено е предписание незабавно да сеее 

преустанови изгарянето на траверси, нераз 

решени горива и отпадъци. 

Извършен е 

последващ 

контрол. 

Предписани

ето е изпъл 

нено. 

7 20.04.2018г „Зелен телефон” Образувано сметище до язовира в с. 

Капитан Димитриево. Отпадъците 

са във водата. Има измряла риба. 

На кмета на Община Пещера са дадени 

предписания за почистване на 

отпадъците /битови, строителни, 

опаковки/ и за недопускане на нови 

замърсявания. Взети са водни проби. 

Резултатите ще бъдат анализирани и 

коментирани от експерти на БД ИБР. 

Почистени 

са замърся-

ванията с 

отпадъци. 

КП - №15-

19/18.05.18г 

8 25.04.2018г „Зелен телефон“ Намерена сухоземна костенурка на 

пътя, зад къща-музей „Станислав 

Доспевски“ в гр. Пазарджик. 

Костенурката е предоставена на РИОСВ 

от подалия сигнала гражданин. 

Екземплярът е в добро здравословно 

състояние. Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от 

ЗБР е освободен в подходящ район. 

 

9 26.04.2018г „Зелен телефон“ Ежедневно замърсяване на въздуха 

в град Брацигово с фини дървесни 

частици от дейността на фирма 

„Булфорест“. 

При проверка е дадено предписание да се 

ограничат до минимум неорганизираните 

прахови емисии от дейността. 

Последващ 

контрол 

установи, че 

на работна- 

та площадка 

не се извър- 

ва производ 

ствена 



дейност. 

10 26.04.2018г „Зелен телефон“ Замърсяване и увреждане на окол- 

ната среда при експлоатацията на 

находище „Мали кладни дял“ в 

землището на гр. Стрелча. 

По предписание на РИОСВ Пазарджик, 

на отводнителния канал е изграден 

допълнително утаител за утаяване на 

рудничните води. За заустване на 

отпадъчни води без издадено 

разрешително, на „Ватия Холдинг“АД е 

съставен акт по Закон за водите /ЗВ/. 

 

 

 

 


