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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  НОЕМВРИ – 2018 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 02.11.2018г   „Зелен телефон” 

 

Замърсяване с пяна на река Стара 

река, по поречието й между гр. 

Пещера и с. Бяга. 

Извършен е оглед на посочения в сиг- 

нала участък от реката. Взети са водни 

проби под моста за с. Бяга, под моста в 

гр. Пещера и от точковите източници. 

Резултатите от анализите им сочат 

превишение на индивидуалните емиси 

онни ограничения (ИЕО) в пробите от 

изход ПСОВ на „Биовет”АД. Изпратена 

е покана по чл. 40 от ЗАНН за изясняване 

на случая и съставяне на АУАН. 

Съставен е АУАН - 

№ 47/11.12.2018 г. 

 

 

 

2 02.11.2018г „Зелен телефон” Образувани сметища в местности- 

те „Стопански двор”, Изкилик”, 

„Стара мера” и „Нова мера” - с. 

Ковачево, заради липса на контей- 

нери за смет. 

Съвместна проверка с еколога на община 

Септември регистрира замърсявания с 

отпадъци в посочените местности. На 

Община Септември е дадено предпи- 

сание за почистването им със срок 

03.01.2019 год. Предстои последващ кон- 

трол. 

 

3 05.11.2018г „Зелен телефон” Монтиране на климатици без 

необходимия сертификат за фрео- 

ни от „Хоумар”ЕООД-Пазарджик. 

Проверката установи, че „Хоумар”ЕООД 

извършва само търговска дейност  - 

продажба на климатици. Монтажът и 

сервизното обслужване се извършват от 

други фирми, с които са сключени дого- 

вори.Дадено е предписание да се предста 

вят в РИОСВ-Пазарджик. 

Предписанието е из – 

пълнено. Представено 

е копие на договора – 

КД-03-135/04.12.2018 

4 06.11.2018г „Зелен телефон” Изхвърляне на джибри в реката от 

ракиджийницата в с. Елшица. 

Проверката не установи изхвърляне на 

джибри в реката. На оператора са дадени 

три предписания. Предстои последващ 

контрол. 

Извършен последващ 

контрол не установи 

изтичане  на  отпадъч- 

ни води и наличие на 



джибри в реката. Две 

от предписанията са  

изпълнени - КП-05-

98/11.12.2018 г., а тре- 

тото е с неизтекъл 

срок и ще бъде прове- 

рено допълнително. 

5 24.11.2018г „Зелен телефон” Пяна в р. Стара река, по поре- 

чието между гр. Пещера и с. Бяга. 

При проверка по поречието в указания 

участък на р. Стара река са взети водни 

проби при пешеходен мост в гр. Пещера, 

при шосеен мост, преди с. Бяга и от 

точковите източници на заустване на 

отпадъчни води в района - изходите на 

ПСОВ на „Биовет”АД и на ГПСОВ. 

Визуално се потвърди наличие на пяна. 

Анализът на резултатите от пробовзема- 

нето установи превишение на индивиду- 

алните емисионни ограничения (ИЕО) в 

пробите от изход ПСОВ на „Биовет”АД. 

Изпратена е покана по чл. 40 от ЗАНН за 

изясняване на случая и съставяне на 

АУАН. 

Съставен е АУАН - 

№ 46/11.12.2018 г. 

 

 

 

 

 


