
 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ  МАЙ – 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 05.05.2021 г.     „Зелен телефон” 

 

Камион с регистрационен номер 

РА9520ВХ изхвърля отпадъци до 

чешмата при паметника на Ал. 

Стамболийски в с. Славовица. 

Сигналът е подаден и до РУ на МВР и 

администрацията на община Септем- 

мври. Своевременна проверка на място 

е извършил кметският наместник на с. 

Славовица, при която е установено, че 

посоченото транспортно средство е на 

общинската фирма за сметопочистване 

и няма нерегламентирано извозване на 

отпадъци. Подателят на сигнала не е 

видял нерегламентирано изхвърляне на 

отпадъци, а само спрял камион, 

натоварен с битови отпадъци в посо- 

чения район и веднага е сигнализирал 

институциите, стана ясно от разговор 

на експерт на РИОСВ с него. 

 

2. 07.05.2021 г.     „Зелен телефон” 

 

 

Река Стара река, при Пещера, в 

отсечката Пещера-Батак цялата е в 

пяна. 

Съвместна проверка на експерти на 

РИОСВ-Пазарджик, БД ИБР и на 

Регионалната лаборатория по течение- 

то на р. Стара река не констатира 

нерегламентирано заустване на произ- 

водствени отпадъчни води. Замерени са 

моментните показатели - рН, електро- 

проводимост и разтворен кислород - в 

нормите са. Взета е водна проба от 

реката за физикохимичен анализ. 

Вероятно се касае за нерегламентирано 

изхвърляне в реката на перилен или 

миещ препарат. 

 



3. 10.05.2021 г. Получен чрез СЕОС-

система за сигурно 

електронно връчване 

 

Силна, неприятна миризма на тор 

от двор на ул. „Одрин” № 31 в гр. 

Пазарджик. 

Сигналът е изпратен по  компетентност 

до Община Пазарджик. РИОСВ уве- 

доми подателя, че торовите маси са 

извън приложното поле на ЗУО и 

решаването на проблема, описан в 

сигнала касае спазване на местната нор 

мативна уредба и е от компетентността 

на общинските органи.  

 

4. 10.05.2021 г.   Електронна поща 

 

Нерегламентирано смитище край 

гр. Септември, насред полето, по 

продължението на ул. „Александър 

Стамболийски”, в посока североиз- 

ток. 

Съвместна проверка на експерти на 

РИОСВ и представител на община 

Септември установи замърсяване с 

отпадъци в два имота – общинска пуб- 

лична собственост. На кмета на община 

Септември е дадено предписание с 

едномесечен срок да организира почист 

ване на замърсените терени. След 

изтичането му РИОСВ ще извърши 

последващ контрол за изпълнението му 

и постигнатите резултати. 

 

5. 25.05.2021 г.    „Зелен телефон” 

 

Червен камион МАН с регистрацио- 

нен номер РА5502КН изхвърля 

отпадъци в дерето в кв. Малко 

Белово, гр. Белово, ул. „Яне Сан- 

дански” № 62. 

С оглед предприемане на законови 

мерки, свързани със спазване на 

екологичното законодателство, за  иден 

тифициране на собственика на пре- 

возното средство, РИОСВ потърси 

съдействие от сектор „Пътна полиция” 

на ОДМВР-Пазарджик. Проверката по 

случая продължава. 

 

6. 27.05.2021 г.    „Зелен телефон” Наличие на бяло-жълта пяна в р. 

Стара река, в района на Римския 

мост, между гр. Пещера и с. Бяга. 

Незабавно е сформиран екип от експер- 

ти на РИОСВ, БД ИБР и РЛ-Пазарджик 

и извършен оглед на речното легло на 

р. Стара река от мост с. Кап. Димитри-

ево-Брацигово, до Римски мост. Реката 

няма мътност. Измерените показатели 

на рН и кислород са в допустимите 

 



граници. Взети са водни проби от 

изход ПСОВ на „Биовет”АД. На място- 

то на заустване № 3 се наблюдава 

запенване, което се дължи на повише-

но налягане при изпускане на 

отпадъчни води от новото физико- 

химично стъпало на ПСОВ на 

„Биовет”АД. До 10 метра след точката 

на заустване реката е без наличие на 

мътност и пяна. Моментните показате – 

ли са в границите на допустимите 

стойности. Проверка на експлоатацион- 

ния журнал на дружеството не 

установи регистрирани отклонения от 

технологичния режим или аварийна 

ситуация. Взета е водна проба и от 

ГПСОВ на гр. Пещера. Моментните 

показатели са в границите на допус- 

тимите стойности. Не са установени 

отклонения от технологичния режим на 

работа на ГПСОВ. Проверен е и обект 

(кравеферма) в близост до мястото, 

посочено в сигнала Не са установени 

изпускане или заустване на отпадъчни 

води от обекта в р. Стара река. 

7. 27.05.2021 г. Административно 

обслужване 

Обгазяване от комин на обект за 

производство на тестени закуски в 

село Козарско, община Брацигово. 

Отпадъците от дейността на обекта 

се изхвърлят върху терен – публич-  

на общинска собственост. 

Експерти на РИОСВ, съвместно с 

кмета на с. Козарско извършиха провер 

ка на обект - фурна за хляб и тестени 

закуски, стопанисвана от ЕТ „Мечта – 

Методи Аврамов“. Установи се, че 

фурната е регистрирана в ОДБХ през 

2014 г. като обект за производство на 

храни. Зареждането и запалването на 

пещта започва в 21 ч. и приключва в 4 

 



часа. Изпускането на газовия поток в 

атмосферния въздух се извършва 

организирано, посредством изпускащо 

устройство (комин) с височина около 

15 м. от кота терен. По време на 

проверката не се установи задимяване 

от комина на пещта.  Не е констатирано 

несъответствие с изискванията на 

Наредба № 1 за норми за допустими 

емисии на вредни вещества /замър 

сители/, изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. В приземния 

етаж на близка, полуразрушена, 

жилищна сграда, на площ около 20 кв. 

м. са разпиляни отпадъци от пласт- 

масови, хартиени и картонени 

опаковки, хартия и картон, излязла от 

употреба гума, част от ИУМПС и 

малко количество смесени битови 

отпадъци. На  ЕТ„Мечта – Методи 

Аврамов“ е дадено предписание за 

почистване на замърсения терен от 

наличните отпадъци и за предаването 

им въз основа на сключен договор или 

на лице, притежаващо резрешение, КР 

или регистрационен документ по чл. 35 

за третиране и транспортиране на 

отпадъци.  

 

 

 


