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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ – 2019 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия 

 

Последващ контрол 

 

1 02.12.2019г   Официална поща 

 

 

 

 

 

Непоносима миризма на метан в 

с. Главиница, община Пазарджик 

в периода 29 – 31.10.2019 г. 

Проверка на два производствени обекта в 

с. Главиница не констатира миризми. 

Установени са замърсявания с 

пластмасови отпадъци в района на 

„Екобулхард”ЕООД – резултат от 

работата на нова инсталация, взета под 

наем. Дадени са предписания за     

почистване на отпадъците и за спиране 

експлоатацията на инсталацията. 

Повторна проверка 

установи, че 

замърсените терени 

са почистени. Дадено 

е предписание за 

демонтаж на 

инсталацията. 

Предстои съставяне 

на акт за установено 

административно 

нарушение на 

юридическо лицe. 

2 06.12.2019г Административно 

обслужване 

Неправомерно съхранение на 

негодни за употреба акумулатори 

в магазин на бул. „Цар       

Освободител” № 72 в гр. 

Пазарджик. 

При извършената проверка е дадено 

предписание в обекта да се постави 

специализиран съд за събиране и 

съхранение на негодни за употреба 

акумулатори. Предстои последващ 

контрол.  

Повторната проверка 

установи, че в 

търговския обект са 

поставени два съда за 

събиране и 

съхранение на 

негодни за употреба 

акумулатори. 

3 20.12.2019г Административно 

обслужване 

Натрупано количество отпадъци 

от излезли от употреба автомобил 

ни гуми на ул. „Константин 

Величков” № 97 в гр. Пазарджик. 

Проверката на РИОСВ констатира голямо 

количество излезли от употреба гуми на 

терена пред трафопоста.       Имотът е 

собственост на Община Пазарджик. 

Осигурен е достъп до трафопоста и е 

дадено предписание на общината да 

почисти посочения терен от отпадъци и да 

не допуска нови замърсявания. Предстои 

последващ контрол. 

 



4 20.12.2019г „Зелен телефон” Честа, силна, задушлива миризма 

от дейността на фирма за пелети, 

която се намира в бившето ТКЗС 

на с. Оборище, общ. Панагюрище. 

Проверката на РИОСВ-Пазарджик е 

извършена в присъствието на кмета на с. 

Оборище и на еколога на Община 

Панагюрище. В имот, в бившето ТКЗС 

„Оборище” е започнало изграждането на 

цех за производство на пелети. В 

момента на проверката не се извършва 

производствена дейност. Не се установи 

миризма в обекта и в границите, извън 

обекта. 

 

5 23.12.2019г „Електронна поща” Замърсяване на почвата и     

подпочвените води от свинеферма 

в с. Исперихово, общ. Брацигово 

и изгаряне на кабели и други  

автомобилни части. 

Сигналът е изпратен по компетентност  

на Община Брацигово. РИОСВ е       

уведомена с писмо за извършена от 

еколога на общината проверка на място, 

констатациите от която,  придружени със 

снимков материал, не потвърждават 

твърденията в сигнала. 

 

 


