
 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 
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№ Дата Постъпил сигнал Сигнал               Отговорна  
институция 

Предприети действия 

1. 12.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Замърсяване на р.Елшишка в района на 
с.Априлци. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 12.03.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е 
основателен. Констатирано е изпускане на 
отпадни води от последната лагуна на 
„Свиком”АД. Взети са водни проби. Дадено е 1 
предписание и е наложен 1 акт. 

2. 13.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Наличие на измряла риба и 
замърсяване на р.Стара след гр.Пещера.  
  

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 13.03.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е 
основателен. Констатирано е изпускане на 
наситени с амоняк и неразтворими вещества 
отпадни води от ЕТ „Тахов” гр.Пещера. Взети са 
водни проби. Дадено е 1 предписание и е 
наложен 1 акт.    

3. 14.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Наличие на замърсена вода в канала, 
която идва от ВЕЦ „Алеко” при 
каучуковия завод „Каучук” АД..   

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 14.04.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е 
основателен. Взета е водна проба от заустване 
№3 на „Каучук” АД. Дадено е 1 предписание. 

4. 15.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В местността „Баталите” между 
с.Лесичово и с.Мухово има златари с 
камиони и багери, които копаят в 
реката. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 15.03.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Констатирано е 
подравняване на терен в м.”Баталите” след 
извършване на добив на разсипно злато от ЕТ 
„Янтар Хр.Марков”. Съставени са констативни 
протоколи №№ 04-04, 04-10 от 15.03.2011г. и 
21.03.2011г. Дейността е спряна с предписание 
до внасяне на уведомление за инвестиционно 
намерение в РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е 
основателен. 

5. 16.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Сметището е обгазило селата Алеко 
Константиново и Капитан Димитриево.    
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 16.03.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Установено е 
самозапалване на биогаз на депото.  
 



Няма наличие на отпадъци на депото или извън 
него. Сигналът е неоснователен.   

6. 17.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Постъпил сигнал за обгазяване на 
гр.Пещера от „Биовет” АД. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 17.03.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е 
неоснователен. Съставен е констативен 
протокол №08-007 съвместно с началник сектор 
„Екология” на община Пещера. Жалбоподателя 
отказа среща. 

7. 18.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Замърсяване с битови отпадъци на 
с.Боримечково. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 22.03.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е 
основателен. Дадено е 1 предписание със срок за 
почистване. Предстои налагане на санкция по 
Закона за управление на отпадъците.  

8. 23.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Между с.Динката и с.Памидово  има 
нерегламентирано сметище. Също така 
и на входа на с.Величково от към 
с.Юнаците.  

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 05.04.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Дадени са 2 бр. 
предписания за почистване. 
Сигналът е основателен. 

9. 31.03.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В началото на гр.Белово в сградата на 
„Енергоремонт” има фирма-наемател за 
електронни платки. Ежедневно изгарят 
пластмасови отпадъци. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 01.04.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик на „Сиско Сет” ЕООД. 
Дадени са 3 предписания. Случаят предстои да се 
изсяснява. Сигналът е основателен. 

 
 
 


