
 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ – 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.02.2021 г. „Електронна поща” Нерегламентирано  сметище от стро 

ителни и битови отпадъци между 

околовръстното шосе, бившия завод 

„Кристал” и СУ”Васил Левски” в 

гр. Велинград. 

Сигналът е изпратен на община Велин- 

град за предприемане на мерки за 

почистването им в изпълнение на задъл 

женията на кмета по чл. 19(3), т. 15 от 

ЗУО. Извършена е проверка на място и 

е констатирано нерегламентирано из- 

хвърляне на отпадъци в 43 имота в м. 

„Калище”, на обща площ от 15 декара. 

Дадено е предписание на кмета на 

общината да установи собствениците 

на замърсените терени и в срок до 

01.03.2021 г. да организира почистване- 

то им. Предстои последващ контрол. 

 

2 03.02.2021 г. „Официална поща” Нерегламентирани сметища по 

цялото поречие на река Чепинска, в 

участъка от гара Костандово. 

При извършен оглед от експерти на 

РИОСВ-Пазарджик и БД ИБР е 

установено наличие на битови 

отпадъци от опаковки, леки фракции, 

полиетиленови торби, бутилки и др. на 

пет места в райони на пътни отбивки, 

изхвърлени основно от пътуващи по 

РПМ. Сметища в речното легло на река 

Чепинска и на прилежащи терени не са 

установени. Замърсените терени са на 

територията на община Септември, 

както и на земи от ДГФ. В момента на 

проверката се извършва почистване на 

горски терени около реката, в района 

на гара Костандово, от служители на 

 



ИАГ. Констатираните отпадъци са 

неопасни-хартия и картон, пластмасови 

и метални опаковки. Дадено е 

предписание със срок на кмета на 

община Септември за почистване на 

замърсените терени. Предстои послед- 

ващ контрол. 

3 08.02.2021 г. „Електронна поща” Нерегламентирано сметище на ул. 

„Веслец” в квартал „Ябълките”, гр. 

Пазарджик. 

Извършена е проверка по писмо на 

областния управител на посочените 

замърсени с отпадъци терени на ул. 

„Веслец”, кв. „Ябълките”, гр. Пазар- 

джик. Констатирано е замърсяване по 

цялата дължина на улицата. На кмета 

на Община Пазарджик е дадено 

предписание да организира почист- 

ването и да не  допуска повторно замър 

сяване. Предстои последващ контрол. 

 

4 09.02.2021 г. „Електронна поща” Незаконни сметища в района на с. 

Лесичово, по пътя за стария римски 

мост. 

Извършен е оглед от ексерти на 

РИОСВ-Пазарджик и община Лесичово 

по дигата на р. Тополница и по черен 

път № III-803 от РПМ, към стария 

римски мост. На упоменатите места са 

установени замърсявания със стро- 

ителни и битови отпадъци. На кмета на 

община Лесичово е дадено предпи- 

сание да организира почистването им и 

да не се допуска повторно замърсяване. 

Предстои последващ контрол. 

 

5 

 

09.02.2021 г. „Електронна поща” Незаконно сметище в близост до с. 

Мирянци, на метри от къщите и от 

коритото на р. Марица. 

Проверка на посочения район от 

експерти на РИОСВ и кмета на селото 

установи замърсяване с отпадъци в м. 

„Чамур Тарла”, земл. на с. Мирянци. 

Извършена е проверка и на находище 

„Изток”, землище на с. Мирянци, 

 



стопанисвано от „Кариери Пазар- 

джик”ООД. Няма данни за нарушения 

на екологичното законодателство. 

Дадено е предписание на кмета на 

Община Пазарджик замърсените 

терени да се почистят в едномесечен 

срок и да не се допуска повторно 

замърсяване. Предстои последващ 

контрол. 

6 09.02.2021 г.     „Зелен телефон” Спрян камион на изхода на гр. 

Пазарджик, който превозва отпа- 

дъци без документи. 

При проверката на място се установи, 

че дружество извършва превоз на 

отпадъчни води и притежава нужния 

регистрационен документ за транс- 

портиране на отпадъци, издаден от 

РИОСВ-Пловдив. Представен е и дого- 

вор с „ВиК”ЕООД-Пловдив за доста- 

вяне на отпадъчни води с код 20 03 04 в 

ПСОВ-Пловдив. 

 

7 10.02.2021 г. „Електронна поща” Замърсяване с отпадъци на поре- 

чието на р. Марица в землището на 

с. Огняново. 

 

Извършена е проверка от експерти на 

РИОСВ и кмета на с. Огняново в 

района, посочен в сигнала. Констатира-

но е замърсяване с отпадъци в м. 

Старото стоково тържище. Дадено е 

предписание на кмета на Община 

Пазарджик замърсените терени да се 

почистят в едномесечен срок и да не се 

допуска повторно замърсяване. Пред- 

стои последващ контрол. 

 

8 10.02.2021 г.    „Зелен телефон” Над старата ромска махала в гр. 

Панагюрище системно се изхвърлят 

отпадъци. 

Сигналът е препратен по компетен- 

тност на Община Панагюрище. 

РИОСВ-Пазарджик и подателя на 

сигнала са уведомени, че при 

извършената проверка от служители на 

община Панагюрище не е констатирано 

 



нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци, а подравняване на терен със 

земни маси в частен имот на ул. 

„Чучура” № 20. 

9 12.02.2021 г. „Електронна поща” Къде се изхвърлят през последните 

дни битовите отпадъци на гр. 

Стрелча. 

Проверка на експерти на РИОСВ-

Пазарджик и представители на община 

Стрелча установи, че на площадка -

складова база на БКС се извършва 

третиране /ръчно сортиране/ на битови 

отпадъци от работнички на общин- 

ското предприятие ОП”БКС и ОИ” за 

отделяне на рециклируемите отпадъци 

в чували. За тази дейност се изисква 

документ по реда на чл. 35 от ЗУО, 

какъвто Община Стрелча и ОП”БКС и 

ОИ” не притежават, за което ще бъде 

наложена административно-наказател-

на мярка по ЗУО. За непроведена 

процудура по ЗООС за извършените 

дейности на проверяваната площадка 

също ще бъде наложена администра- 

тивно-наказателна мярка. Проверката 

установи и замърсявания с отпадъци от 

населението в близост до ромския 

квартал, извън регулация. Дадени са 

две предписания - за почистване на 

замърсените терени и недопускане на 

повторно замърсяване с отпадъци, 

както и за незабавно прекратяване на 

дейността по ръчно сортиране на 

смесените битови отпадъци на община 

Стрелча до привеждане на дейността в 

съответствие с изискванията на чл. 35 

от Закона за управление на отпадъците. 

 



Предстои последващ контрол. 

10 16.02.2021 г. „Официална поща” Замърсяване и незаконни сметища в 

с. Говедаре, общ. Пазарджик. 

Проверка на РИОСВ и кмета на с. 

Говедаре установи замърсявания с леки 

фракции битови отпадъци – маркучи,  

пластмасови скоби от капково напоя- 

ване, излезли от употреба гуми, кофи, 

бидони, чаши, бутилки, чували, клони 

и др. в терени на площ от 4-5 дка, зад 

гробищния парк на селото. Замърся- 

вания с отпадъци са установени и при 

напоителния канал, в северната част, 

накрая на селото, по полски път между 

м. „Алчака” и м. „Под селото” и по 

обходен път, а в частен имот в същата 

част на селото е констатирано образу- 

вано нерегламантирано сметище. Не се 

констатира замърсяване от производ- 

ствени и опасни отпадъци, както и 

горене или следи от горене на отпа- 

дъци. На кмета на община Пазарджик 

са дадени предписания да организира 

почистване на замърсяванията с 

отпадъци, в т. ч. и на участъците със 

замърсена пръст, за ликвидиране на 

нерегламентираното сметище и да не се 

допускат повторни замърсявания. След 

изтичане на срока на предписанията 

РИОСВ-Пазарджик ще извърши послед 

ващ контрол за изпълнението им. 

 

11 19.02.2021 г. „Официална поща” Замърсяване на речното корито на 

р. Габровщица в с. Габровица, общи 

на Белово. 

Извършена е  съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ-Пазарджик и 

служители на ОД МВР и на община 

Белово. Констатирано е, че е нарушена 

проводимостта на р. Габровишка, пре- 

 



минаваща през с. Габровица, общ. 

Белово, с което се нарушава здравината 

на моста над реката. Дадено е 

предписание на община Белово за 

предприемане на спешни мерки за 

обследване на мостовото съоръжение с 

цел защита от вредното въздействие на 

водата.    

12 22.02.2021 г. „Електронна поща” Силен шум от дейността на цеха на 

Искрен Медаров в село Дорково, 

община Ракитово. 

Извършената проверка на обекта от 

експерти на РИОСВ-Пазарджик не 

установи наличие на машини и 

съоръжения - източници на шум, извън 

производственото хале за разбичване, 

разкрояване и направа на палети. В 

откритата част на работната площадка 

не се извършва производствена дей- 

ност. Складирани са: готова продукция, 

дървени трупи, отпадъци от трици, 

изрезки, дървени кори - на обособени 

места. Не са установени нарушения на 

екологичното законодателство. 

 

13 22.02.2021 г. „Електронна поща” Онлайн търговия със защитен вид 

птица – щиглец. 

Експерти на РИОСВ извършиха провер 

ка на линк към обява за продажба на 

птици от вида щиглец в уебсайта - 

shpock.com. Обявата за продажбата на 

защитените птици не съдържа инфор- 

мация за мястото, на което се 

отглеждат или държат. По косвени 

белези /кореспонденция с други 

потребители на немски език, 

търговското д-во, управляващо сайта е 

със седалище Виена-Австрия и др./ 

може да се допусне, че продажбата не е 

на територията на област Пазарджик и 

 



на Република България. Не бяха 

установени името  и контакти на 

продавача – телефон, e-mail, адрес, 

поради което РИОСВ-Пазарджик не 

може да предприеме действия по ком- 

петентност. 

 


