
 

 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 02.02.2022 г. „Електронна поща“ Мъртви птици сови /бухали/ по 

банкета на АМ „Тракия“ - между 

километри 50-100. 

Проверка на РИОСВ установи в посочения 

участък на АМ“Тракия“ трупове на мъртви 

птици от следните видове: горска ушата 

сова (A. оtis), забулена сова (T. alba), 

обикновен мишелов (B. buteo) и грабливи 

птици от неустановен вид. По състоянието 

на труповете и местоположението им е 

преценено, че птиците са убити след 

сблъсък с преминаващи по автомагистра-

лата превозни средства. Поради този факт, 

/неумишлено причинена смърт на птиците/ 

е преценено, че няма основание за 

предприемане на действия от страна на 

РИОСВ-Пазарджик за издирване на евен- 

туален нарушител.  

 

2. 08.02.2022 г.    „Зелен телефон“ От комина на завода за стоманени 

тръби в с. Варвара, който не работи, 

излиза черен дим. 

При проверка на място и оглед на 

посочения в сигнала терен се установи: 

производствените сгради са разрушени. 

Полуразрушени са административната 

сграда и сградата със столова. Запазено е 

коминното тяло, като в основата му се 

установи наличие на огнище. Около 

комина няма складирани отпадъци. 

Теренът на бившия завод за стоманени 

тръби е неограден и достъп до него има 

всеки гражданин. Към момента на 

проверката сигналът е неоснователен. 

 



 

 

3. 08.02.2022 г.  „Официална поща“                    Започнала реализация на проект от 

Община Белово – „Изграждане на нови 

съоръжения за линейна инфраструк-

тура, пресичащ воден обект“ – 

създаване на единна пешеходна зона, 

чрез преместване и покриване на 

участък от река Яденица“ без 

разрешение от МОСВ. 

При проверка на място е обходен и 

проверен участък от река Яденица в 

регулацията на града и документи в 

Община Белово за извършваните 

строителни дейности. По отношение 

изпълнението на Закона за опазване на 

околната среда е издадено писмо от 

19.01.2015 г. на директора на РИОСВ-

Пазарджик по реда чл. 2, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС), за инвестиционно 

предложение „Концепция за Централна 

градска част и предварителни проучвания - 

Идеен проект за публични пространства с 

покриване на р. Яденица в гр. Белово, общ. 

Белово, обл. Пазарджик - етап 1 и 2“, с 

възложител - Община Белово. За реализа-

цията му са издадени разрешителни от 

РДНСК и БД ИБР. При проверката не се 

констатира несъответствие между характе-

ристиката на инвестиционното предло-

жение, за което е издадено писмото от 

директора на РИОСВ-Пазарджик и изпъл- 

няващите се строителни дейности. 

 

4. 09.02.2022 г. „Официална поща“                    Изхвърлени множество автомобилни 

гуми в поземлен имот 03592.8.134, м. 

„Куртово“, гр. Белово – в неговия 

край, към асфалтовия път. 

Проверка на място установи три 

автомобилни гуми,  изоставени в поземлен 

имот, част от земеделски земи, соб-

ственост на община Белово. Дадено е 

предписание на кмета на община Белово 

Проверка за 

изпълнение 

на даденото 

предписание 

установи, че 



 

 

да предприеме мерки за почистване на 

терена от констатираното замърсяване. 

Предстои последващ контрол. 

имотът е 

почистен. 

Няма наличие 

на гуми и/или 

отпадъци.Пре

дписанието е 

изпълнено. 

5. 16.02.2022 г.  „Електронна поща“ От дейността на кариера в с. Огняново 

няма видимост по пътното платно за с. 

Три водици от запрашаване. 

Извърши се проверка на производствената 

площадка на Варов завод „Огняново“, с. 

Огняново, общ. Пазарджик и посочения 

път с. Огняново - с. Три водици. 

Констатира се, че в завода се извършва 

производствена дейност от 8 до 17 ч., 

седем дни седмично. При по-големи 

поръчки работните часове са увеличени от 

8 до 20 ч. В деня на подаване на сигнала 

производствената дейност е била от 8 до 

17 ч. В момента на проверката се установи 

извършване на производствена дейност и 

товарене на ж.п. вагони с варовик. 

Товаренето на вагоните се осъществява на 

ж.п. линията, успоредна на път с. 

Огняново - с. Три водици. В резултат на 

производствената дейност и товаренето не 

се установи запрашаване на атмосферния 

въздух в района. Производството във 

варовия завод е свързано с използване на 

неподвижни източници на емисии. 

Съответните производствени мощности са 

с пречиствателни съоръжения и 

изпускането на емисии в атмосферния 

въздух става след пречистване на 

технологичния въздушен поток. На 

производствената площадка и по 

 



 

 

републиканския път, минаващ през 

кариерата, операторът извършва оросяване 

и измиване с цел недопускане на 

неорганизирани емисии от прахови 

вещества в атмосферния въздух. 

6. 17.02.2022 г.    „Зелен телефон“ Силна и неприятна миризма на 

животинска тор в с. Братаница. 

Експерти на РИОСВ извършиха проверка 

на предполагаем обект, източник на 

неприятна миризма от свинеферма в бивш 

стопански двор на село Братаница, на 

земеделски земи около свинефермата и на 

такива, граничещи с път с. Братаница – с. 

Ляхово. Установи се, че от 30.12.2021 г. е 

прекратено отглеждането на свине. 

Предстои ново зареждане с животни през 

м. май или м. юни 2022 г. На площадката 

няма наличие на торова маса. При оглед на 

земеделските земи не се установи открито 

съхранение на животинска тор и извър- 

шване на дейности, свързани с наторяване 

с животинска тор. На територията на 

свинефермата и на земеделските земи 

около нея, както и в населеното място /с. 

Братаница/, органолептично не се установи 

неприятна миризма.  

 

7. 21.02.2022 г.         „АКСТЪР“ Остра и неприятна миризма на 

територията на гр. Септември. 

Eксперти на РИОСВ извършиха проверка 

на земеделски земи, намиращи се след 

хлебозавода на гр. Септември и на терени в 

населеното място, посочени като 

предполагаем източник на неприятни 

миризми. При проверката на района 

органолептично не се установиха 

неприятни миризми. Констатира се, че на 

част от земеделските земи е извършено 

наторяване с животинска тор и 

 



 

 

почвообработка. 

8. 22.02.2022 г. „Електронна поща“ Премахване на катализатори и филтри 

и софтуерно осигуряване за заблуда на 

модулите, управляващи съответните 

възли на пътните превозни средства, 

което влияе на качеството на 

атмосферния въздух. 

Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ и сектор ПИП при 

ОДМВР–Пазарджик на обект за търговия и 

ремонт на ауспуси на ул. „Стефан Карад-

жа” в гр. Пазарджик. От проверката на 

място се установи, че в резултат на 

дейността си „Аус-Р”ЕООД, гр. Пазарджик 

образува отпадък от катализатори, меки 

връзки, ауспуси и накрайници от ауспуси. 

Дружеството има извършена класифика-

ция на отпадъците, налични на обекта, 

които се съхраняват на рафтове в закрито 

помещение - склад.  В  обекта са налични 

нови ауспуси и опаковани и етикетирани 

меки връзки. Задълженото лице не води 

отчетност в Националната информационна 

система за отпадъци (НИСО), за което е 

дадено предписание. За наличните в 

склада отделени катализатори не са 

представени декларации за произход, за 

което е дадено предписание. Дружеството 

притежава регистрационен документ за 

извършване на дейности по транспор- 

тиране на отпадъци, но тази дейност не е 

извършвана. По време на проверката в 

обекта е извършена подмяна на средно 

гърне само на едно МПС. Не се констатира 

премахване на катализатори и филтри, 

както и софтуерно осигуряване на заблуда 

на модули, управляващи съответните 

възли на пътните превозни средства.                 

От направена справка в НИСО се 

установи, че е започнато водене на 

Извършен е 

последващ 

контрол  за 

изпълнение 

на дадени  

предписания, 

относно 

издаване на 

декларации за 

произход при 

отделяне на 

катализатори 

от МПС, 

водене на 

отчетност в 

НИСО и 

предоставяне 

на отчетни 

книги, водени 

по реда на 

Наредба 

№1/2014г. за 

проверка в 

РИОСВ-

Пазарджик. 

Предписани- 

ята са 

изпълнени.  

 



 

 

отчетност от 03.03.2022 г. Предстои 

последващ контрол за изпълнение на 

дадените предписания. 

9. 25.02.2022 г.    „Зелен телефон“ Замърсяване на въздуха с фини дърве-

сни частици от цех за дървообработ- 

ване, в началото на гр. Брацигово, при 

влизане от гр. Пазарджик. 

Извършена е проверка в цех за 

дървообработване в м. „Свети Спас“, гр. 

Брацигово. Констатира се, че на 28.02.2022 

е възникнал проблем при експлоатирането 

на пречиствателно съоръжение - касетъчен 

филтър, свързан към аспирационната сис- 

тема на производството и пречиства 

технологичния въздушен поток. Отворени 

са вратите на бункера, в който се 

съхраняват отделените дървесни частици, 

което е предпоставка за замърсяване на 

атмосферния въздух с прахови частици от 

преработката на дървесина. За 

прекратяване на замърсяването, към 

многолистовия циркуляр, в момента на 

проверката се монтира мобилна 

прахоуловителна система. До 18.03.2022 г. 

предстои монтиране на 2 циклона преди 

бункера за улавяне на частиците прах. На 

оператора на обекта са дадени 

предписания да се предприемат действия, 

свързани с ограничаване неорганизираното 

изпускане на прах в атмосферния въздух, 

като се затворят вратите на бункера и се 

извърши ремонт на пречиствателното 

съоръжение с цел недопускане на 

неорганизирани, прахови емисии в 

атмосферния въздух. Предстои последващ 

контрол. 

Последващ 

контрол на 

обекта 

установи, че 

операторът е 

извършил 

ремонт на 

пречиствател

ното 

съоръжение. 

Подменени са 

ръкавните 

филтри. 

Вратите на 

бункера са 

затворени. 

Около 

бункера и 

пред вратите 

няма 

натрупани 

трици и 

талаш. 

Дадените 

предписания 

са изпълнени. 

 


