
 

 

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

ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия  Последващ 

контрол 

1. 01.02.2023 г.   „Зелен телефон“ 

 

В продължение на месеци към 

ферма в с. Овчеполци (пътя за 

с. Блатница, след жп линията) 

се стича бяла на цвят вода от 

„Еко Хидро“. В околността 

има наличие на множество 

кости на умрели животни. 

Незабавно е сформиран екип от експерти на 

РИОСВ-Пазарджик. В присъствието на подателя на 

сигнала е извършен оглед на речното легло на р. 

Потока. Не е установен точков източник на 

замърсяване. Измерени са моментните показатели – 

рН, разтворен кислород и електропроводимост, 

които са без отклонение и не показват замърсяване 

на реката. 

 

2. 02.02.2023 г.  „Електронна поща“ 

 

По шосето между Пазарджик 

и Звъничево (по главния път), 

от стъклените оранжерии се 

носи черен, плътен дим, както 

при горене на гуми. 

РИОСВ-Пазарджик извърши проверка на 

територията на оранжерии „Гимел“ в землището на 

с. Мокрище, стопанисвани от „Оранжерии Гимел“ 

АД. Установи се, че в резултат на извършено 

почистване на терен и изрязване на бака, на дъното 

на която е имало остатъчна нафта, е възникнал 

пожар, който е потушен своевременно. 

 

3. 13.02.2023 г.    „Зелен телефон“ 

 

Непоносими изпарения от 

комина на баничарница на ул. 

„Гурко Мархолев“ в гр. Пазар- 

джик.  

Сигналът е изпратен по компетентност до ОДБХ-

Пазарджик. 

 

4. 20.02.2023 г.  „Електронна поща“ Строителство и наличие на 

строителни кранове в грани- 

ците и обхвата на ЗМ “Клеп- 

туза“, гр. Велинград. 

Експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха провер- 

ка на имот с идентификатор 10450.204.2 от 

територията на ЗМ „Клептуза“. Не е установено 

извършване на строителство. Имотът граничи с ПИ 

с идентификатор 10450.503.1209, в който е разполо- 

жен хотел „Велина“ - урбанизирана територия, 

извън границите на ЗМ „Клептуза“. В този имот е 

установено, че са извършвани строителни дейности, 

но те не са засегнали територията на ЗМ „Клептуза“. 

В никой от проверените имоти не са установени 

 



 

 

строителни кранове. Сигналът е неоснователен. 

5. 21.02.2023 г.         МОСВ Нерегламентирано  производ – 

ство на вино в административ- 

на сграда на бивше ТКЗС в с. 

Црънча, общ. Пазарджик от 

фирма„Царина-Даниел Русев“.  

При извършения оглед на място се констатира, че 

обектът не работи и не се извършва производствена 

дейност. Около  площадката не се констатира разлив 

на отпадъчни води. Съгласно становище на „ВиК У“ 

ЕООД, гр. Пазарджик отпадъчните води се заустват 

в съществуваща септична яма, разположена в двора 

на училището, което е в непосредствена близост до 

обекта. Ревизионните шахти на съоръжението са 

корозирали за извършване на оглед и ревизия. Не се 

констатира преливане, изтичане или следи от 

отпадъчни води в реката, преминаваща през с. 

Црънча. Управителят на винарската изба представи 

следните документи: Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация /акт 16/ за Винарска изба „Царина“ за 

производство, складиране, съхранение и търговия на 

вино в сграда с идентификатор 78570.501.401.1 в 

поземлен имот с идентификатор  78570.501.401, по 

КККР, съставляващ УПИ - I – административна 

сграда в кв. 37 по плана на с. Црънча, общ. 

Пазарджик, Становище и договор с „ВиК У“, гр. 

Пазарджик за присъединяване на обекта към 

водопроводната система на населеното място и ВиК 

проект на обекта. На управителя е дадено 

предписание със срок да се извърши ревизия и 

почистване на септичната яма за отпадъчни води от 

специализирана фирма, с цел недопускане на 

замърсяване на повърхностните води. 

 

6. 21.02.2023 г.            МОСВ Недоизграден отходен канал 

на ул. „Устето“ във Велин- 

град, вследствие на което 

водата се оттича в нерегла-

ментирано сметище и се 

РИОСВ-Пазарджик извърши проверка на място в 

присъствието на сигналоподателя и представители 

на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград и на Община 

Велинград. От извършения оглед по ул. „Устето“ и 

прилежащи територии не се установиха разливи и 

 



 

 

запушва канализацията. течове на битово-фекални отпадъчни води. Дадено е 

предписание на кмета на община Велинград да се 

предприемат мерки за включване на 

канализационното отклонение в главен колектор, 

съгласно разрешителното за заустване. В района на 

заустващата тръба се констатира замърсяване на 

прилежащия терен в размер на около 250 кв. м. с 

битови отпадъци, вкл. опаковки, РЕТ бутилки, 

найлони, хартия и картон, и текстилни отпадъци. На 

кмета на община Велинград е дадено предписание за 

почистване на терените и недопускане на повторно 

замърсяване. РИОСВ-Пазарджик  ще  извърши пос- 

ледващ контрол за изпълнение на дадените 

предписания. 

7. 27.02.2023 г.     „Зелен телефон“ Замърсяване с отпадъци от 

балите на „Екобулхарт“ в с. 

Главиница, след силния вятър. 

 При проверката на място се установи, че сигналът е 

неоснователен. Няма наличие на замърсявания с 

отпадъци в района на бившето ТКЗС в с. Главиница, 

общ. Пазарджик. 

 

8. 27.02.2023 г.  „Електронна поща“ Незаконни сметища на 

територията на две защитени 

зони в близост до гр. Пазар- 

джик - ЗЗ “Рибарници Звъ- 

ничево“ и ЗЗ “Река Марица“. 

Предстои проверка.  

9. 27.02.2023 г.  „Електронна поща“ Променени брегове на р. 

Стара река при ремонта на 

пътния участък Пещера-Батак. 

Растителността е изрязана и 

вършината е изхвърлена в 

реката. 

Предстои проверка.  

10. 27.02.2023 г.   „Зелен телефон“ Нерегламентирано сметище в 

района на стария ТЕЦ от 

Пазарджик към с. Синитово, 

вдясно. 

Предстои проверка.  

11. 27.02.2023 г.          БД ИБР Цистерни изливат съдържание Проверка на РИОСВ-Пазарджик установи, че сигна-  



 

 

то си в канал, на излизане от с. 

Главиница, в посока гр. Пеще-

ра.  

лът е неоснователен. 

 

 

 

 


