
 

 

 

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

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 05.12.2022 г.   „Зелен телефон“                    Замърсяване с отпадъци на 

поречието на р. Марица – от 

гробищния парк на село 

Говедаре, общ. Пазарджик, до  

град Стамболийски. 

Проверка на експерт на РИОСВ-Пазарджик 

установи наличие на битови и строителни 

отпадъци на купчини на обща площ от около 1 

декар, след последните къщи на селото – между 

гробищата и дигата на р. Марица. На кмета на 

община Пазарджик е дадено предписание да се 

предприемат мерки за почистване на 

констатираното замърсяване с отпадъци съгл. чл. 

19, ал. 3, т. 15 от ЗУО и да не се допуска ново 

замърсяване. Предстои последващ контрол. 

 

2. 08.12.2022 г. „Електронна поща“            Замърсяване на р. Тополница 

при хвостохранилището, в посо 

ка моста и гр. Златица - реката 

тече синьо-зелена. 

Извършена е проверка на МБИ „Медет“. Няма 

констатирани разливи или заустване на 

отпадъчни води от инсталацията. Извършена е 

проверка на водосбора на река Медетска. Не е 

констатирано изтичане или нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води. Река Медетска е с 

понижено рН - 4.5, характерно за района. Река 

Тополница, при шосеен мост Панагюрище-

Златица, е без специфично оцветяване. 

 

3. 14.12.2022 г.    „Зелен телефон“                    Нерегламентирано сметище в с. 

Црънча, под бензиностанцията, 

в началото на селото. 

Извършена е проверка в землището на с. Црънча, 

община Пазарджик. В началото на селото, преди 

бензиностанцията, по черен път, на около 200 м. 

от главния е установено наличие на зъмърсявания 

с битови и строителни отпадъци. Дадено е 

предписание на кмета на община Пазарджик да 

предприеме мерки за почистване на констати- 

раните замърсявания и за недопускане на ново. 

Предстои последващ контрол. 

 



 

 

4. 20.12.2022 г.   „Зелен телефон“                    Намерена ранена птица 

(ветрушка) до детска площадка 

на ул. „Васил Ангелов“ в град 

Пазарджик. 

Изпадналата в безпомощно състояние птица е 

изпратена за преглед и лечение в спасителен 

център. 

 

 

 

 


