
 

 

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

МЕСЕЦ ЮНИ 2022 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 02.06.2022 г.  „Зелен телефон“ На ул. „Деветнадесета“ в с. Мокрище се 

извършва разкомплектоване на МПС без 

разрешително. Автосервизът е без 

обозначения и има теч на масла. 

Експерт на РИОСВ-Пазарджик извърши 

проверка на място в присъствието на 

управителя на автосервиза. Подателят 

на сигнала е уведомен, но не присъства 

по лични причини. При проверката се 

установи, че обектът се ползва под 

наем. Разполага с четири подемника и 

канал и е обозначен с табела „Авто- 

сервиз“. Представен е договор с 

юридическо лице, чийто срок е изтекъл. 

Констатирани са образувани отпадъци 

от ремонтни дейности, за които няма 

извършена класификация по реда на 

Наредба № 2/2014 г. за класификация на 

отпадъците. Варел с отработено масло, 

антифризни и спирачни течности се 

съхраняват на открито. Няма теч на 

масла. Не се констатира дейност 

разкомплектоване на МПС. Дадени са 

предписания за класификация на всички 

отпадъци, които се образуват на обекта, 

да се представи актуален договор за 

ползване под наем на недвижимия имот, 

съдовете с отработено масло, анти- 

фризни и спирачни течности да се 

съхраняват на закрито/покрито място с 

непропусклив под, снабдено с обва- 

ловка. Констатирани са МПС-та,  

закупени и с документи за произход. 

 



 

 

След изтичане на срока на дадените 

предписания ще се извърши последващ 

контрол за изпълнението им.  

2. 02.06.2022 г.     „Зелен телефон“ От фабрика на ул. „Сотир Анастасов“ в с. 

Радилово изтичат отпадъчни води 

/фекалии/ директно в близкото дере. 

Носи се силна и неприятна миризма. 

Екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик 

извърши оглед на водосбора на дерето, 

посочено в сигнала. Констатира се 

дрениране на отпадъчни води от цех за 

консервиране на ул. „Шипка“ №10 в с. 

Радилово с наемател – юридическо лице 

от гр. Пещера. Дадени са предписания 

за почистване на септичната яма и да се 

прекрати дренирането на отпадъчни 

води към дерето, както и да се 

представи договор с оператор за 

транспорт и пречистване на отпадъчни 

води. Предстои последващ контрол. 

 

3. 07.06.2022 г. „Официална поща“ Нерегламентирано сметище в източната 

част на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик. 

Проверката на РИОСВ-Пазарджик 

установи наличие на битови и 

строителни отпадъци на отделни 

купчинки, разпръснати върху голяма 

площ – общинска мера в източната част 

на селото, между последните къщи и 

земеделски земи. Дадено е предписание 

на кмета на община Пазарджик за 

предприемане на мерки за почистване 

на констатираните замърсявания и 

недопускане на нови. Предстои 

последващ контрол. 

 

4. 09.06.2022 г. „Eлектронна поща“                    Нерегламентирани сметища и замърсява- 

ния на територията на община Велин- 

град и ДГС„Алабак“. 

Във връзка със задълженията на 

кметовете на общините по Закона за 

управление на отпадъците РИОСВ-

Пазарджик изпрати сигнала до кмета на 

община Велинград за предприемане на 

мерки в изпълнение на задълженията му 

 



 

 

по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО. Компетен- 

тният орган е задължен в срок до 11 

юли 2022 г. да информира РИОСВ за 

резултатите от извършените проверки и 

предприетите мерки.  

5. 10.06.2022 г. „Официална поща“ Образувани нерегламентирани сметища 

по пътя Хаджиево-Огняново-Пазарджик, 

около река Марица и притоците й. 

РИОСВ-Пазарджик изпрати сигнала по 

компетентност до кмета на община 

Пазарджик, във връзка със задъл- 

женията му по чл. 19, ал. 3, т. 15 от 

ЗУО. Компетентният орган е задължен в 

срок до 30.06.2022 г. да информира 

писмено РИОСВ за резултатите от 

извършената проверка и предприетите 

мерки. 

 

6. 16.06.2022 г. „Електронна поща“ Замърсяване с отпадъци под местност 

„Манзул“, общ. Панагюрище, на 50 м. от 

паметника на „Летеца“. 

РИОСВ-Пазарджик изпрати по компе- 

тентност сигнала до кмета на община 

Панагюрище, във връзка със задъл- 

женията му по чл. 19, ал. 3, т. 15 и чл. 

112, ал.1, т. 1 от ЗУО. Компетентният 

орган е задължен в срок до 08.07.2022 г. 

да информира РИОСВ и сигнало- 

подателя за предприетите мерки и за 

резултатите от почистването на 

замърсените с отпадъци терени. 

 

7. 20.06.2022 г.   „Зелен телефон“  Гъст, черен дим и задушлива миризма от 

цех за боядисване на прежда до ж.п. -

прелеза в района на автогарата в гр. 

Велинград. 

При проверката по сигнала се установи, 

че е извършено преустройство на бивш 

склад за зърнени храни в цех за 

боядисване на прежди, без да са 

проведени процедури за въвеждане на 

обекта в експлоатация. В работното 

помещение са поставени четири казана 

за боядисване на прежда, всеки с пещ на 

твърдо гориво – дърва и с комин. В 

момента на проверката се констатира, 

 



 

 

че се извършва боядисване на вълнена 

прежда в два казана. От коминните тела 

не се установи гъст, черен дим, както и 

неприятна миризма. Дадено е пред-

писание да се преустанови веднага 

дейността на обекта, до провеждане на 

необходимите съгласувателни проце- 

дури. 

8. 23.06.2022 г.    „Зелен телефон“ Паднал от гнездото щъркел, близо до 

църквата в с. Динката, общ. Лесичово. 

При проверката на място се установи, че 

млад екземпляр от вида бял щъркел е 

паднал от гнездото. Птицата е с 

наранено око и все още с пухово 

оперение. На това основание и в 

изпълнение на  чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР), РИОСВ-Пазарджик предприе 

действия за изпращането й за преглед, 

лечение и доотглеждане в спасителен 

център. 

 

9. 23.06.2022 г. „Електронна поща“ Замърсяване с битови и строителни 

отпадъци, южно от гробищния парк в гр. 

Панагюрище. 

РИОСВ-Пазарджик изпрати по компе- 

тентност сигнала до кмета на община 

Панагюрище, във връзка със задъл- 

женията му по чл. 19, ал. 3, т. 15 и чл. 

112, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Компетентният 

орган е задължен в срок до 18.07.2022 г. 

да информира РИОСВ и сигнало- 

подателя за предприетите мерки и за 

резултатите от почистването на 

замърсените с отпадъци терени. 

 

10. 29.06.2022 г.   „Зелен телефон“ Намерена костенурка в село Алеко 

Константиново. 

При проверка и оглед на място се 

установи малка повърхностна повреда в 

горната част на черупката на екземпляр 

от вида шипоопашата костенурка (t. 

hermanni). Не са засегнати меки тъкани, 

 



 

 

няма кръвотечение. Предвид физиоло-

гичното състояние и активността на 

костенурката, съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 

от ЗБР, РИОСВ-Пазарджик предприе 

действия за пускането й на свобода в 

подходящ район. 

 

 

 

 

 

 

 

 


