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

№ Дата Постъпил сигнал Сигнал               Отговорна  
институция 

Предприети действия 

1. 13.12.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В защитена зона „Бесапарски ридове”, 
землище на с.Исперихово, м.”Манда 
гьол” са разорани 50дка шипки в имоти 
с номера: 008001; 009001’ 009002, 
землище с.Исперихово, ЕКАТТЕ 
32888. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-
Пазарджик на 13.12.2011г.  
Посочените в сигнала имоти не са ливади или 
пасища по начина на тройно ползване, поради 
което разораването им не е нарушение на 
заповед №РД-786/2008г. на Министъра на 
околната среда и водите за обявяване на 
защитена зона „Бесапарски ридове”.  
Сигналът е неоснователен.   

2. 18.12.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Получен сигнал за измиране на 5 
бр.овце в близост до предприятие за 
производство на растително масло на 
територията на гр.Пазарджик.  

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е незабавна проверка на място на 
18.12.2011 от РИОСВ-Пазарджик. Дадено е 1 бр. 
предписания. Установено е наличие на 
производствени отпадъци. Взети са 3 бр. почвени 
проби за нализ на от Регионална лаборатория 
/РЛ/ Пазарджик. От РЛ Пловдив е взета проба за 
анализ по показател pH. Уведомена е Дирекция 
„ПОС” към МОСВ. 
Сигналът е основателен. 

3. 20.12.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

По течението на реката от Костенец 
към Белово се носи бяла, гъста кал. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Съвместно с РЛ-Пазарджик е извършен оглед на  
речното легло. Източника на замърсяване е извън 
териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик – 
завод за хартия гр.Костенец. Взета е водна проба. 
С факс е уведомена РИОСВ-гр.София.   
Сигналът е основателен. 

4. 27.12.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

р.Чепинска при с.Ветрендол е 
замърсена. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

На 29.12.2011г. е извършена проверка от 
РИОСВ-Пазарджик по течението на р.Чепинска,  
баластриера „Ели дере” и бетонов възел 
„Стройкомерс”. Дадени са 2 предписания. 
Басейнова дирекция „ИБР” предварително е 
извършила проверка на водохващането на 
р.Чепинска. 
Сигналът е неоснователен.   

5. 30.12.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

На ул.”Дунав” 16, в  гр.Пазарджик 
между двата блока има разхвърляни 
пликове, бяло прахообразно вещество и 
умряло куче. 
  

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е проверка на място на 30.12.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Констатирано е наличие 
на умряло куче и около 20 бр. полиетиленови 
пликчета на площ 10кв.м. пълни с кафявo 
кашообразно вещество с неизяснен произход и 
съдържание. Екип от Гражданска защита 
обезвреди мястото. Дадено е 1 бр. предписание 
на сметопочистваща фирма „Брокс”.   
Сигналът е основателен.   

 


