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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЯНУАРИ – 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 06.01.2021 г. „Зелен телефон” При реконструкция на язовир 

„Върбишки дол” се изгражда път до 

язовира. Насипва се с материал от 

табаните от мина Елшица. Фирмата, 

която изгражда пътя е „Монтажи” – 

гр. София. 

РИОСВ извърши проверка по сигнала. 

Към  момента информацията е недос- 

татъчна за предприемане на законови 

мерки. Предстои събиране на още 

информация за доизясняване на случая. 

 

2 07.01.2021 г. „Електронна поща” Ежедневно замърсяване на въз- 

духа от изгаряне на отпадъци и 

палене на гуми – в бившето „СО 

МАТ” и в ромската махала на гр. 

Пазарджик. 

Сигналът е препратен по компетен- 

тност на Община Пазарджик. 

 

3 13.01.2021 г. „Електронна поща” Отношението към чакалите в 

зоологическата градина на гр. 

Пазарджик е нехуманно. 

РИОСВ изиска от собственика на 

зоологическата градина – Община 

Пазарджик да разпореди незабавен 

ветеринаромедицински преглед и да 

представи документ със заключение за 

здравословното състояние на чакалите. 

Становището на ветери- нарния лекар 

към зоологическата градина д-р 

Лазаров е, че чакалите към момента се 

намират в добро здравословно 

състояние, хранят се редовно и се 

обезпаразитяват два пъти годишно. 

Имат опадала козина, в следствие на 

смяната на есенно-зимната космена 

покривка. Понякога може да се видят 

рани по тялото, резултат от йерархични 

битки в глутницата, част от биологията 

на вида. 

 



4 13.01.2021 г. „Зелен телефон” Изхвърляне на строителни отпа- 

дъци в частен имот, на изхода на 

Пазарджик, в посока АМ ”Тракия”, 

на 300 метра след разклона за 

селата Ивайло и Драгор. 

При извършен оглед на обекта от 

експерти на РИОСВ и служител на 

Община Пазарджик, направен в 

присъствието на сигналоподателя, не 

бяха констатирани замърсявания с 

отпадъци или нерегламентирани сме- 

тища.           

 

5 21.01.2021 г. „Електронна поща” Голямо количество отпадъци - най-

лонови чували,  на кръговото - вход  

Пловдив-Стамболийски, както и на 

отбивката за болницата и парк 

Острова. От контейнерите летят 

найлони, стиропори и около мага-

зин „Крез” в Пазарджик е същото.  

При извършен оглед на посочените в 

сигнала терени не бяха установени 

нерегламентирани сметища и/или за- 

мърсявания с отпадъци. 

 

6 21.01.2021 г.  „Зелен телефон” Нерегламентирано  замърсяване с 

отпадъци на изхода на гр. 

Велинград, в посока с. Драгиново-

вдясно. Реката в долната част на 

циганската махала на гр. Велинград 

е превърната в сметище.  

Експерти на РИОСВ и представител на 

Община Велинград извършиха 

проверка на място на посочените 

замърсени терени. Констатира се 

оформено нерегламентирано сметище 

по поречието на река Чепинска, в 

района на „Калъчов мост” – посока 

помпена станция, от двете страни на 

реката. В резултат на проливните 

дъждове през последната седмицата, в 

коритото на реката има струпани 

битови отпадъци. В района на бивша 

баластриера (ТМСИ) - землище на гр. 

Велинград, на площ от около 2,5 – 3 

дка. има нерегламентирано сметище от 

битови и строителни отпадъци. Дадено 

е предписание на кмета на община 

Велинград в срок до 01.03.2021 г. да 

извърши почистване на замърсените 

терени и предприеме мерки за 

 



недопускане на последващи 

замърсявания. За неизпълнение на 

задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 15 от 

ЗУО, на кмета на община Велинград 

ще бъде съставен акт за установено 

административно нарушение. 

7 22.01.2021 г. „Зелен телефон” В село Динката, Павел Борисов е 

превърнал ул. „17-та” в автоморга – 

разкомплектова коли, реже стъкла и 

гори кабели.   

Извършена е съвместна проверка с 

представител на ОД МВР - Пазарджик 

на посочения адрес. Констатира се , че 

физическо лице извършва незаконни 

дейности по третиране на отпадъци – 

съхранение и разкомплектоване без 

необходимите разрешителни за из- 

вършване на дейността, съгласно 

изискванията на ЗУО. Дадено е 

предписание до 5 март имотът да се 

почисти и отпадъците да бъдат 

предадени на лице, притежаващо 

документ по чл. 35 от ЗУО за дейности 

с отпадъци. Предстои последващ 

контрол. 

 

8 27.01.2021 г. „Електронна поща” Замърсяване на река Чепинска на 

територията на община Велинград и 

на община Ракитово. 

При извършената проверка, съвместно 

с представител на община Велинград се 

констатира, че на отделни места по р. 

Чепинска има отпадъци от хартия и 

пластмаса (вкл. по клоните на 

дърветата). Дадено е предписание да се 

представи в РИОСВ план-график за 

почистване на речните корита и да се 

извърши почистване на замърсените 

места. Предстои последващ контрол. 

 

9 29.01.2021 г. „Електронна поща” Нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци в района на отсечката 

Пазарджик-Лозен-Варвара-Юндола. 

Извършен е оглед от експерти на 

РИОСВ и представител на община 

Велинград на пътната мрежа на 

 



общината и по път № II-84 от РПМ до 

с. Юндола. Констатирани са битови 

отпадъци на редица места по пътя, 

пътния банкет, в канавки, до чешми, 

места за отдих и в отбивки. Дадено е 

предписание със срок на кмета на 

община Велинград да организира 

почистване на зъмърсените участъци. 

РИОСВ-Пазарджик уведоми Областно 

пътно управление, че като собственици 

на републиканските пътища е необ- 

ходимо да извършат почистване на 

въпросния замърсен с отпадъци пътен 

участък и да осигури съдове за 

сметосъбиране в отсечката от град 

Велинград до с. Юндола. Предстои 

последващ контрол. 

 

 

 
    


