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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 04.02.2019г „Електронна поща” Образувани две 

нерегламентирани сметища до с. 

Церово - в местността „Цигански 

дол” и до пътя Церово-Мухово. 

Извършена е проверка в присъствие то 

на представител на Община Лесичово. 

Констатирани са замърсявания със 

строителни, битови и пластмасови 

отпадъци в посочените терени. На 

Община Лесичово е дадено предписание 

за почиства нето им. Предстои 

последващ контрол. 

Последващ контрол 

установи, че 

предписанието е 

изпълнено. 

2 04.02.2019г     „Зелен телефон” Паднала от гнездото сова, близо 

до магазин „Технополис” в гр. 

Пазарджик. 

Защитеният вид е в добро състоя ние, без 

наранявания. На основание чл. 39 от ЗБР 

птицата е освободена в район, подходящ 

за вида. 

 

3 06.02.2019г „Електронна поща” Незаконни сметища в кв. 

„Луковица”, гр. Пещера. 

Извършена е проверка в присъствие то 

на представител на Община Пещера. 

Констатирани са замърсявания с битови, 

строителни, биоразградими и 

масоворазпространени отпадъци в 

посочения квартал. На Община Пещера е 

дадено предписание за почистването им. 

Предстои последващ контрол. 

Последващ контрол 

установи, че 

предписанието е 

изпълнено. 

4 07.02.2019г „Електронна поща” Разположени на 30.12.2018 г. 

пиротехнически материали 

(ракети за заря) на територията на 

„санитарно-охранителна зона-

пояс 1”, гр. Велинград. 

Сигналът не е от компетентността на 

РИОСВ. Изпратен е и до институции, в 

чиято компетентност е. 

 



5 14.02.2019г    „Зелен телефон” Изхвърляне на отпадъци от 

септични ями от бял камион 

„МАН” в близост до оризището, 

до надлеза между селата Ивайло и 

Черногорово. 

При проверката на място, РИОСВ 

получи от подателя на сигнала снимков 

материал от инцидента. С помощта на 

сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР 

е установен собственикът на цитираното 

превоз но средство, който е призован в 

РИОСВ-Пазарджик за изясняване на 

обстоятелствата. 

 

6 19.02.2019г    „Зелен телефон” Изхвърлени осем кашона по 25 кг. 

с прахообразно вещество с 

неизяснен произход в дере, до 

могилата в с. Черногорово. 

Съвместна проверка с  представите- 

ли на РПУ-Пазарджик, кметство 

Черногорово и община Пазарджик 

установи, че материалът в кашоните не е 

етикетиран като опасен и е в срок на 

годност. Кашоните не са нарушени. 

Вътрешните опаковки не са отваряни. 

Няма разсипи, запра шаване или 

замърсяване на почвата. Лицето, което ги 

е изхвърлило, не е установено. 

Опаковките са иззети от общински 

служители. На кмета на Община 

Пазарджик е дадено предписание, ако 

материалът в кашоните не е предмет на 

друго раз 

следване, същите да се третират в 

съответствие с изискванията на За кона 

за управление на отпадъците. 

 

РИОСВ е уведомена с 

писмо за 

предприетите 

действия от Община 

Пазарджик. -  

предписанието е 

изпълнено. 

7 22.02.2019г „Електронна поща” Нерегламентирано замърсяване с 

отпадъци от смесен характер 

(образувано сметище) на 

територията на с. Елшица, община 

Панагюрище. 

Извършена е проверка в присъствие то 

на представители на Община 

Панагюище, ДГС Панагюрище и на 

жалбоподателя. Констатира се, че 

повечето замърсявания, предмет на 

сигнала, са почистени преди проверката. 

Последващ контрол 

установи, че е 

извършено 

почистване на 

замърсените терени. 



За останалите замърсянания са дадени 

предписания на кмета на Община 

Панагюрище и на държавното дружество 

„Панагюрски мини в ликвидация”ЕАД.   

 

8 25.02.2019г    „Зелен телефон” Производителите на ракия в село 

Ивайло мият казаните с разтвор, 

съдържащ киселина и го 

изхвърлят в канализацията. От 

това се запушва помпената 

станция. Всичко отива в дерето 

„Дели арк”.  

При проверката на място са дадени 

предписания да се възстанови работата 

на почистващата систе     ма на 

помпената станция и да се монтира 

видеонаблюдение на КПС – с. Ивайло. 

Предписанията на 

РИОСВ-Пазарджик са 

изпълнени. 

9 27.02.2019г „Зелен телефон” В оранжерия, зад бившия 

стопански двор в село Црънча, се 

палят гуми. 

Проверката, извършена с участието на 

служители на РПУ-Пазарджик констатира: 

в котела, който се използва за отопление 

на оранжериите, се изгаря излязла от 

употреба гума (ИГУ). От комина на котела 

излиза черен дим. Пред него са поставени 

една върху друга три ИУГ. До котела е 

установено наличие на сгурия, пепел и 

отпадъчна тел от ИУГ. Под навес и на 

открито, на площадката, се извършва 

нерегламентирано съхранение на 

текстилни отпадъци (полиетиленови 

чували с текстилни изрезки и вата), 

дървени пелети, ИУГ. В близост до котела 

се съхраняват дърва, върху които има 11 

излезли от употреба гуми.   Дадено е 

предписание, до 11.03.2019 г. наличните 

отпадъци да бъдат предадени на лице, 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. 

Ползвателят на оранжерията да се яви в 

РИОСВ-Пазарджик за изясняване на 

обстоятелства по сигнала. 

Няколко последващи 

проверки установиха, 

че отговорното лице 

не изпълнява 

предписанията и 

указанията за 

справяне с проблема 

на РИОСВ-

Пазарджик. Съставен 

е акт по Закона за 

опазване на околната 

среда. 

 


