
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК 

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ контрол 

1 01.10.2020г     „Зелен телефон” Зад фирма „Каучук”в гр. Пазарджик 

се носи силна, неприятна миризма 

на прасета. 

Извършена е проверка на 

територията на производствената 

площадка на „Каучук”АД – при 

товарния портал и в разположеното 

в близост силозно стопанство. Не се 

установи миризма от животни 

(прасета).  

 

2 09.10.2020г   Електронна поща Преустановено заустване на отпа- 

дъчни води от жилищни блокове в 

с. Драгор, община Пазарджик. 

Проблемът е решен на среща на 

засегнатите страни при областния 

управител на Пазарджик. Трайното 

му решение е обект на процедури и 

законодателство на МРРБ, а не на 

Закона за водите и Закона за 

опазване на околната среда. 

 

3 15.10.2020г    „Зелен телефон” Силна, неприятна миризма на 

метали (олово) от цех за асансьори 

в гр. Ветрен. 

При проверка на работната площадка 

се установи, че в едно от 

производстве- ните помещения са 

монтирани поти за леене на бронз и 

чугун. В момента на проверката не се 

извършва леене. В източната част на 

площадката се извършва боядисване 

на метални изделия на открито. По 

време на проверката, пред входа на 

работната площадка и около 

производствените помещения 

органолептично не се установи 

наличие на миризми. Дадено е 

предписание с постоянен срок да не 

се извършва боядисване на открито. 

 

 



4 15.10.2020г    „Зелен телефон” Река Пишманка е замърсена. При направената проверка не са 

откри-ти точкови източници, които 

могат да причинят замърсяване на 

водите на р. Пишманка. Оглед по 

поречието й не установи  

замърсявания. 

 

5 15.10.2020г    „Зелен телефон” В р. Луда Яна, преди с. Попинци, до 

бившето предприятие „Мина Радка” 

добиват злато, като нарушават 

брега на реката и пътя. 

Сигналът е препратен на БД ИБР за 

предприемане на действия по компе 

тентност. 

 

6 21.10.2020г   „Зелен телефон” Силно запрашаване в с. Ковачево от 

дейността на двете оризарни. Всич- 

ко е покрито с трици. 

Извършени са съвместни проверки 

на двете оризарни в с. Ковачево с 

кмета на селото и с представители 

на общинска администрация 

Септември. На работна- та 

площадка, стопанисвана от „БГ 

Фууд Съплай”ООД не се 

констатира прахово замърсяване. 

Цехът за белене и лющене не 

работи. Работи само едната 

сушилня, в режим обдухване. 

Другата е в ремонт. На двете 

площадки не се констатира 

натрупана оризова люспа. Котелът 

и сушилните на „Бал-кан Райс”ООД 

не работят. Цехът за лющене и 

полиране на ориз работи. 

Извършват се заваръчни работи по 

изграждането на метална 

конструкция на филтър 1. Ръкавите 

на филтър 2 са монтирани. 

Засмукващите отвори на филтри 1 и 

3 са затворени с ламарина. По време 

на проверките, от точковите 

Извънредна проверка е 

извършена в 20.00 ч. на 

28.10.2020 г. в оризарната 

на „Балкан Райс“ООД в с. 

Ковачево. При влизане в 

обекта се забеляза, че има 

изпускане на емисии от 

изпускащото устройство на 

котела. При започване на 

проверката част от извър- 

шващата се дейност беше 

прекратена. До циклона на 

котела има складирана в 4 

чувала летяща пепел и в 

чувал под самия циклон. В 

момента на проверката 

работник ръчно извършва 

почист- ване на циклона от 

летя- щата пепел. Установи 

се, че в момента се 

извършва пробутване на 

получена арпа на 

разтоварището. Работи 

приемното сито с отворена 



източници и от площадките на 

двата обекта не се констатира 

наличие на неорганизирани емисии 

на прах.  

преграда. Устано-  ви се 

натрупана оризова люспа, 

използвана за коте ла в 

бункера, около него и 

извън помещението. Вра-

тите пред бункера и на 

пречиствателното помеще- 

ние са отворени и на пло- 

щадката пред тях има 

натрупана оризова люспа и 

прах от производствената 

дейност. Котелът, който 

работи  с оризова люспа 

при допир излъчва топли 

на. В справката за сушене, 

за дата 28.10.2020 г. е за-

писано - начало на сушене 

15,35 часа. Изграждат се 

пречиствателни филтри. Из 

градени са и са монтирани 

ръкавни филтри на филтър 

2 (среден), надградени са 

стените на половина на 

двете стени на филтър 1. 

Затворени са отворите на 

филтър 1 и филтър 3 за 

прашния въздух. Провер- 

ката установи, че има 

наличие на неорганизирани 

емисии на прах от произ 

водствената дейност на 

дружеството. Дадено е пре 

дписание веднага да се 

преустанови производстве- 



ната дейност – сушене, до 

въвеждане в експлоатация 

по реда на ЗУТ на пре- 

чиствателните  съоръжения 

– филтърна система към 

сушилни агрегати.  

7 21.10.2020г  Електронна поща Нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци и опасни вещества от 

автоцистерна в околностите на гр. 

Пазарджик и околията. 

РИОСВ-Пазарджик  предприе  дей-

ствия за установяване самоличност-

тта на водача на автоцистерната по 

получен снимков материал на ел. 

поща на инспекцията. Потърсено е 

съдействие и от органите на КАТ-

Пътна полиция-Пазарджик. 

 

8 27.10.2020г   „Зелен телефон” Извършване на нерегламентирана 

дейност - разкомплектоване на авто 

мобили, изгаряне на отпадъци, 

товарене на огромни контейнери с 

желязо в имот на ул. „АУЕ”, в 

двора на бившия ДАП в град 

Панагюрище.  

Извършена е проверка по сигнал за 

нерегламентирана дейност с 

излезли от употреба МПС в град 

Панагюрище - в бивш двор на ДАП. 

Сигналът е основателен. Предстои 

съставяне на акт за установеното 

административно нарушение на 

Закон за управление на отпадъците.   

За нерегламенитарано 

третиране на отпадъци на 

тази площадка, на 

собственикът й е съставен 

акт по чл. 136, ал. 2, т. 3 от 

ЗУО. 

 

9 29.10.2020г   „Зелен телефон” Необходимост от обезопасяване на 

три щъркелови гнезда в с. Синито- 

во. Намират се върху електрически 

стълбове. Преди няколко дни едно- 

то от тях се е запалило. 

РИОСВ-Пазарджик изиска от „ЕР 

Юг“ЕАД да се монтират три 

изкуствени платформи за гнездене 

върху електрически стълбове в с. 

Синитово, общ. Пазарджик, с цел 

предпазване на защитени птици и 

техните гнезда от инциденти. 

 

 

 

 

 

 

 


