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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 01.10.2019г „Електронна поща” Наличие на замърсявания с 

отпадъци в община Батак. 

При извършената проверка, в 

присъствието на представители на 

Община Батак и ТП ДГС Батак, се 

констатира наличие на изхвърлени 

битови отпадъци - предимно опаковки от 

храна, картон и пластмаси. Дадено е 

предписание да се извърши почистване 

на замърсените с отпадъци терени и се 

предприемат мерки за недопускане на 

нови замърсявания. Предстои         

последващ контрол. 

Извършен е 

последващ контрол. 

Районът е почистен. 

Качествата на 

терените в горската 

територия са 

възстановени. 

2 02.10.2019г    „Зелен телефон” След магазин „Тарита“, при 

болницата в гр. Пазарджик, 

ежедневно се носи силна, 

неприятна миризма от           

свинарници и краварници, които 

се намират на околовръстния път. 

При извършен оглед в присъствието на 

сигналоподателката не се констатира 

миризма от свинарници и краварници. 

Не се установиха животновъдни обекти.  

 

3 02.10.2019г    „Зелен телефон” Силно запрашаване от оризарната 

в с. Ковачево с оператор „Балкан 

Райс”ООД. 

РИОСВ-Пазарджик изиска извършване 

на имисионен контрол за оценка на 

качеството на атмосферния въздух в 

района на оризарната. Такъв извърши 

РЛ-Пловдив с два мобилни апарата, 

позиционирани в два частни имота. 

Резултатите от измерванията не показват 

превишение на нормите по показател 

финни прахови частици. За 

неизпълнение на дадено предписание и 

на условие в издадено Решение за 

третиране на отпадъци, на оператора 

На „Балкан 

Райс”ООД са 

съставени два акта за 

установени 

административни 

нарушения - за 

съхраняване на 

отпадъци от дънна 

пепел и шлака, които 

не отговарят на 

поставените 

изисквания в 



„Балкан Райс”ООД ще бъдат съставени 

актове по ЗООС и ЗУО. 

решението по чл. 35 

от ЗУО и по Закон за 

опазване на околната 

среда, за неизпълне - 

ние на предписание. 

4 03.10.2019г    „Зелен телефон” В частен двор на ул. „Втора“  №24  

в с. Крали Марко се извършва 

нерегламентирано        разком-

плектоване на автомобили. 

При проверка, извършена в присъствие 

на лицето, живущо в частния имот и 

кмета на с. Крали Марко не се 

констатира нерегламентирано разком - 

плектоване на ИУМПС, както и 

замърсявания с масло или други 

нефтопродукти. 

 

5 04.10.2019г „Зелен телефон” Намерен ранен сокол в гр. 

Брацигово. 

Раненият защитен вид е изпратен за 

лечение в спасителен център Стара 

Загора, съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗБР.  

 

6 14.10.2019г „Зелен телефон” Намерена на пътя между село 

Мало Конаре и гр. Пазарджик 

костенурка с повредена коруба.  

Защитеният вид е изпратен за преглед и 

лечение във ветеринарна клиника. 

 

7 15.10.2019г Официална поща  Запрашаване на въздуха и 

замърсяване с изхвърляне на 

отпадъци от ваденето на инертни 

материали на голяма площ и 

дълбочина в землището на гр. 

Велинград, местност „Краище“.  

Проверката на РИОСВ не констатира 

извършване на изкопни и насипни 

дейности и наличие на строителна 

техника извън намиращата се там 

площадка на „Металика строй“ ЕООД. 

Не се установи запрашаване.   

 

8 23.10.2019г „Зелен телефон” Силна, задушлива и непоносима 

миризма от свинефермите в с. 

Мирянци и с. Синитово.  

При извършения обход на двете 

населени места и входно-изходните 

пътни участъци, не се установи наличие 

на миризми. 

 

 

 


