
 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия  Последващ 
контрол 

1. 03.01.2023 г.  „Електронна поща“ 

 

Изгаряне на битови отпадъци 

от населението в квартал „Лу- 

ковица“, гр. Пещера. 

Изпратен по компетентност до кмета на Община 
Пещера в изпълнение на задълженията по чл. 28а, във 
връзка с чл. 19, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ и чл. 112 от ЗУО. 

 

2. 03.01.2023 г.   „Електронна поща“ Замърсяване с отпадъци в 
района на шосе 606 - между 
гр. Стрелча и гр. Копривщица. 

Изпратен по компетентност на РИОСВ-София – 

районът, обект на сигнала попада на територията на 
област София. 

 

3. 04.01.2023 г.   „Електронна поща“ Изливане на фекалии в 
землището на с. Капитан 
Димитриево, по пътя за „Куру 
чешма“ и наличие на открит 
гроб за умрели животни, от 
който се носи неприятна 
миризма. 

При извършената проверка на посоченото място не се е 
констатираха излети фекалии, както и трупове на умре-и 
ли  животни. Констатира се  използване  в  земеделски 

земи на ферментационен продукт, образуван от т 
дейността на централа за производство на електро и и 
топлоенергия от анаеробно разлагане на биомаса,а,      
който е преминал изпитване в акредитирана  лаборато- 

рия.       

 

4. 05.01.2023 г.   „Електронна поща“ Незаконно сметище на терито- 

рията на базата на бившето 
ГС“Чехльово“ по пътя Велин- 

град-Сърница, преди м. „Кара 
тепе“, в ПИ 41136.100.489. 

РИОСВ-Пазарджик извърши проверка на място в в 
присъствието на представител на ТП ДЛС „Чепино“, “, 
стопанисващо базата на бившето ГС„Чехльово“. На по-

соченото място не се констатира наличие  на  сметище, 
а само разпръснати леки фракции пластмасови опаков- и 
ки (РЕТ – бутилки) и 1-на автомобилна гума. Дадено е е 
предписание на директора на ТП ДЛС „Чепино“ да се е 
извърши почистване на замърсения с  отпадъци терен. н. 
Предстои последващ контрол.  

 

5. 16.01.2023 г.         МОСВ Замърсяване на водите на ре- 

ка Марица на територията на 
община Пазарджик, до завод 
„Каучук“АД. 

Експерти на РИОСВ извършиха съвместна проверка  с 
експерти на РЛ-Пазарджик на посочения в сигнала 

район и замериха моментните показатели на водите в 
река Пишманка. Стойностите им не индикират 
замърсяване на реката. В упоменатия участък е 
направен оглед на канализационните колектори, 
заустващи в река Пишманка. Не е констатирано 
замърсяване.   
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