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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  НОЕМВРИ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 05.11.2019г  Официална поща Замърсяване с битови и строител- 

ни отпадъци на р. Елшишка, в 

землището на с. Елшица, община 

Панагюрище. 

При извършената проверка, в        

присъствието на подателя на сигнала и 

на кмета на с. Елшица, се констатира 

наличие на замърсени с отпадъци терени 

по поречието на р. Елшишка, в 

границите на селото. На кмета на 

Община Панагюрище е дадено  

предписание да се извърши почистване 

на замърсените с отпадъци терени и се 

предприемат мерки за недопускане на 

нови замърсявания. Предстои последващ 

контрол. 

Последващ контрол 

установи, че 

замърсените терени 

са почистени.  

 

2 11.11.2019г    „Зелен телефон” Изливане на цвик от мандрата в с. 

Равногор в местната река. 

При проверката на сигнала експерт на 

РИОСВ-Пазарджик е дал предписание на 

собственика на мандрата в село Равногор 

да се почисти мазниноуловителя и да се 

представи в РИОСВ договор с фирма за 

правилното управление на отпадъчния 

продукт суроватка.  

Предписанията са 

изпълнени. 

3 18.11.2019г    Официална поща Замърсяване на река Елшишка в 

района на с. Елшица с        

промишлени води. 

По сигнала са извършени две проверки. 

При първата е дадено предписание за 

бързо възстановяване на оборотното 

водоподаване на микробиологична 

инсталация за циментационен меден 

концентрат, собственост на „БИОМЕТ 

2000“ООД. Втората проверка установи, 

че предписанието е изпълнено и е въз-

становена работата на пречиствателно- 

то съоръжение. 

Последващ контрол 

установи, че  

предписанието е 

изпълнено. 

Възстановена е 

работата на 

пречиствателното 

съоръжение. 



4 19.11.2019г  Административно 

обслужване 

Замърсяване на дерето в с. Кара- 

бунар от мандрата в селото. 

Извършен оглед на дерето не конста-  

тира видими следи от замърсяване. 

Водата в дерето видимо е чиста, не се 

забелязва потъмняване. Проверено е 

заустването на мандрата в с. Карабунар – 

точков източник на замърсяване. 

Мястото на заустване е почистено и е 

осигурен достъп. Проверени са 

мазниноуловителя и филтриращата 

траншея за пречистване на отпадъчните 

води. Съоръженията са почистени и 

работят съгласно утвърдена 

технологична схема. Взета е водна проба 

от точката на заустване. Резултатите от 

лабораторния анализ показват 

превишения на индивидуалните 

емисионни ограничения от 

разрешителното за заустване. За 

установеното административно         

нарушение на оператора е съставен акт 

по Закон за водите.  

 

5 21.11.2019г „Електронна поща” Пресушаване на река Въча от 

ВЕЦ Кричим. 

Сигналът е препратен на БД ИБР - 

Пловдив за предприемане на действия по 

компетентност. 

 

6 22.11.2019г „Електронна поща” Притеснение от възможно      

замърсяване на околната среда и 

разпространение на неприятни 

миризми в село Юнаците от 

изграждането на свинекомплекс в 

регулацията на с. Величково, общ. 

Пазарджик. 

За ИП е проведена процедура по глава 

VI-та от ЗООС. Издадено е Решение за 

преценяване на необходимостта от       

извършване на ОВОС №ПК-16-ПР/2015г.  

Във фермата ще се прилага съвременна 

технология за интензивно отглеждане на 

свине в закрити топлоизолирани 

помещения. Проверката установи, че в 

момента се извършват строително-

монтажни работи. Изграждащите се 

сгради и съоръжения съответстват на 

 



разглежданите в ИП. Свинефермата се 

намира западно от с. Юнаците, на около 

2 700 м. до първите къщи. При 

експлоатацията й не се очаква 

значително въздействие върху         

качеството на атмосферния въздух.            

7 27.11.2019г   Официална поща Замърсяване на р. Тополница в 

района на с. Чавдар, общ. Чавдар, 

обл. Софийска 

Подадена  е информация до РИОСВ- 

София и БД ИБР относно дейностите, 

изпълнявани на площадка „Медет” от 

„Еко Антрацит”ЕАД. 

 

 

 

 


