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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАРТ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.03.2020г. „Зелен телефон” Системно замърсяване с отпадъци 

около и в село Дебращица, общ. 

Пазарджик. 

РИОСВ-Пазарджик изпрати писма до всички 

общини за предприемане на мерки за 

предотвратяване и контрол на изхвърлянето 

на отпадъци на неразрешени за това места 

със срок 31.03.2020 г. След тази дата ще се 

извършат проверки на място във всички 

общини и населени места, включително и в 

с. Дебращица, община Пазарджик. 

Проверка в 

землището на с. 

Дебращица,  

установи 

замърсявания с 

отпадъци.  

Кметът на 

селото е 

направил заявки 

за почистване. 

Дадено е 

предписание да 

се уведоми 

РИОСВ-

Пазарджик след 

извършване на 

почистването. 

2 02.03.2020г. „Зелен телефон” На ул. „Михаил Такев” №7 в град 

Пещера извършва незаконна дей- 

ност сервиз за автомобили. Отпадъч 

ното масло се събира в кофи и се 

изхвърля в р. Стара река. Не се 

издават касови бележки и фактури. 

Сигналът е препратен на Община Пещера за 

предприемане на действия по компе- 

тентност. След теренна проверка на посоче 

ния адрес Община Пещера уведоми РИОСВ-

Пазаржик, че на него не е констатиран 

автосервиз. 

 

3 04.03.2020г. Електронна поща Неприятна миризма от реката в с. 

Карабунар. Водата на реката е 

оцветена в зелено. 

Извършена е проверка по течението на 

Карабунарско дере. От мандрата на „Еко 

Ф”ЕАД са взети водни проби от 

отпадъчните води на обекта. Резултатите от 

извършен физико-химичен анализ показват, 

че дружеството спазва индивидуалните 

 



емисионни ограничения (ИЕО) в 

разрешителното за заустване, издадено от 

БД ИБР. За контрол на суроватката от 

мандрата РИОСВ-Пазарджик сигнализира 

областната дирекция по безопастност на 

храните (ОД БХ). 

4 04.03.2020г. „Зелен телефон” Неприятна, честа, почти постоянна  

миризма от „Биовет”АД, гр. 

Пещера. 

От експерт на РИОСВ-Пазарджик е 

извършен обход по ул.”Михаил Такев”, ул. 

„Георги Кьосеиванов”, централна градска 

част, парк и пешеходна зона в гр. Пещера в 

часовия диапазон 16:55-19:30, при облачно 

време и слаб вятър. За времето на 

проверката не са усетени неприятни или 

други миризми. 

 

5 10.03.2020г. Електронна поща Нерегламентирано сметище в райо- 

на след кръстовището за гр. Браци- 

гово и с. Капитан Димитриево, в 

посока Пещера. 

Сигналът е препратен на Община Бра- 

цигово за предприемане на действия по 

компетентност. РИОСВ-Пазарджик е 

уведомена писмено за предприетите 

действия с приложен снимков материал на 

почистените площи. 

 

6 10.03.2020г. Официална поща Със своята дейност фирма „Минера 

ли-М”, гр. Велинград постоянно 

замърсява р. Чепинска. Близо до 

цеха на фирмата има мъртва риба. 

Сигналът е препратен на Община Велин- 

град за предприемане на действия по 

компетентност. Оттам не потвърдиха нали- 

чие на мъртва риба в река Чепинска. 

Извършени са документални проверки на 

„Минерали-М”ООД от РИОСВ-Пазарджик. 

Не са установени нарушения на 

екологичното законодателство. 

 

7 10.03.2020г. Електронна поща Образувано нерегламентирано сме- 

тище в землището на с. Мокрище, 

по поречието на р. Крива река. 

Проверка в землището на с. Мокрище,  

установи замърсявания с леки фракции 

отпадъци на две места. Дадено е 

предписание за почистването им.   

Последващ 

контрол 

установи, че 

даденото 

предписание е 

изпълнено. 



8 11.03.2020г. Официална поща В двора на бившия текстилен завод 

в гр. Ракитово се извършва нерегла- 

ментирано третиране на опасни 

отпадъци. 

Кметът на община Ракитово е информиран 

за две проверки на място от експерти на 

РИОСВ-Пазарджик по внесено от „Ресай- 

къл Компани”ЕООД уведомление за 

инвестиционно предложение за разширяване 

на дейността. На база направените 

констатации, на фирмата са връчени три 

акта – два, за установени администаративни 

нарушения на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и един, за нарушения на 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Преписката по уведомление с вх. № ПД-01-

111/25.02.2020 г. е прекратена с Решение № 

ПК-003-ОС/20.03.2020 г. 

Със заповед на 

директора на 

РИОСВ-

Пазарджик, на 

„Ресайкъл 

компани” ЕООД 

е наложена 

ПАМ за внос на 

отпадъци, който 

се приема за 

незаконен.  

9 13.03.2020г. Официална поща Извършване на дейности в 

нарушение на екологичното 

законодателство в землището на с. 

Лозен, община Септември. 

Предстои проверка.  

10 17.03.2020г. „Зелен телефон” В района на с. Исперихово р. Стара 

река е с пяна и е оцветена в кафяв 

цвят. 

За сигнала са уведомени кмета на село 

Исперихово и еколога на Община 

Брацигово. Проверка на място и снимков 

материал сочат обилното снеготопене като 

причина за променения цвят на реката. 

 

11 21.03.2020г. „Зелен телефон” Замърсяване на р. Стара река в 

района на с. Исперихово. Водата е 

кафява и мътна. 

Извършен е оглед по поречието на р. Стара 

река: при ВЕЦ, при вливането в р. Умишка, 

на моста при с. Бяга и в началото на с. 

Исперихово. Не се установи замътняване на 

реката. Състоянието й е обичайно за 

пролетния период. Не се налага извършване 

на проверка за евентуални точкови 

източници на замърсяване. 

 

12 21.03.2020г. „Зелен телефон” Замърсяване на река Тополница в 

района на село Поибрене, преди 

вливането й в язовир Тополница. 

С оглед на това, че в тириториалния обхват 

на РИОСВ-Пазарджик липсват точкови 

източници на замърсяване в горната част на 

 



Водата е сиво-бяла. река Тополница, сигналът незабавно е 

предаден на директора на РИОСВ-София за 

предприемане на действия по компетен- 

тност. 

13 28.03.2020г. „Зелен телефон” Разпространен клип в социалните 

мрежи от Лазар Илиев за 

съмнителен превоз на опасни 

отпадъци. 

Незабавно е проверен товара на камиона от 

видеоклипа, съвместно с органите на МВР. 

Камионът е натоварен в гр. Ихтиман и е 

предназначен за фирма „Политрейд 2006” 

ЕООД, село Тополово, община Асеновград. 

Превозва се неопасен отпадък от производ- 

ство на пластмаси на фирма от гр. Елин 

Пелин. Фирмата в село Тополово има 

разрешително за дейности по оползотво- 

ряване на този вид отпадък. Превозвачът 

няма регистрационен документ за транспор- 

тиране на отпадъци. Допълнителни 

проверки от РИОСВ-София и РИОСВ-

Пловдив ще доизяснят обсоятелствата по 

случая. 

 

 

 

 

 


