
 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 
                                                                                МЕСЕЦ  НОЕМВРИ  2011 ГОДИНА 
   

№ Дата Постъпил сигнал Сигнал               Отговорна  
институция 

Предприети действия 

1. 03.11.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

При старата борса на с.Огняново 
масово се изхвърлят отпадъци в 
коритото на р.Марица. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-
Пазарджик на 04.11.2011г.  
Дадено е 1 предписание за почистване на 
замърсените терени, недопускане на нови 
замърсявания. 
Сигналът е основателен.   

2. 04.11.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Силен шум и прахово замърсяване от 
оризарните фабрики в с.Ковачево. 
  

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 04.11.2011 от 
РИОСВ-Пазарджик. Няма нарушение на Закона 
за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и 
ЗЗШОС. Извършени контролни измервания на 
шум от Регионална лаборатория-Пазарджик. 
Предстои нова проверка. Сигналът е 
неоснователен.   

3. 14.11.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Преди с.Варвара, в дясно от спирка 
„Марко Николов” в река Чепинска се 
изсипват чували с отпадъци.  
 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е моментална проверка на място на 
14.11.2011г. от РИОСВ-Пазарджик, в района 
между спирка „Марко Николов” и ХМС на 
р.Чепинска. Не се установи наличие на битови 
отпадъци в реката. Сигналът е неоснователен.   

4. 16.11.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В с.Злокучене на ъгъла до училището 
се е образувало нерегламентирано 
сметище.  

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е проверка на място на 16.11.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Дадено е 1 предписание 
за почистване на замърсения терен и да не се 
допускат нови замърсявания. 
Сигналът е основателен.   

5. 17.11.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В с.Сестримо, до гара Сестримо водата 
в река Марица е мътна.  
  

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е проверка на място на 17.11.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. р.Марица при гара 
Сестримо е със сив цвят и наличие на утайки по 
коритото. Взети са водни проби на границата на 
обл.Пазарджик с.Габровица, общ.Белово. Над 
завода за хартия гр.Костенец реката е без цвят и 
утайки. Уведомена е РИОСВ-гр.София. 
Сигналът е основателен.   

6 19.11.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Нерегламентирано разкомплектоване 
на излезли от употреба МПС /ИУМПС/ 
в бивш стопански двор на с.Динката, 
община Лесичово. 

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е проверка на място на 19.11.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Сигналът е основателен. 
Извършва се нерегламентирано 
разкомплектоване на ИУМПС – 11 бр., 
материали и компоненти от тях. Дадени са 4 бр. 
предписания. Предстои съставяне на акт. 

7. 21.11.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В сервиз „Интеграл” гр.Пазарджик, 
използват отработено масло за 
отопление.   

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е проверка на място на 22.11.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Дадени са 5бр. 
предписания. Сигналът е основателен. 

 


