
 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 
                                                                                МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ  2011 ГОДИНА   
 
№ Дата Постъпил сигнал Сигнал               Отговорна  

институция 
Предприети действия 

1. 07.09.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В пункт за вторични суровини /до 
училище „Димитър Гачев”/ в 
гр.Пазарджик, се палят кабели и гуми и 
обгазяват живеещите наблизо жители. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място от РИОСВ-
Пазарджик на 07.09.2011г. Установи се, че има 
запалване на отпадъци извън границите на на 
пункта. Дадени са 2 бр. предписания. Сигналът е 
основателен. Не са установени нарушителите.  

2. 08.09.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В промишлената зона на с.Калугерово 
се извършва хим.дейност – извлича се 
смазка от биогориво, отпадъците се 
изхвърлят в реката и на бившето 
сметище на селото. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 08.09.2011 и 
12.09.2011г. от РИОСВ-Пазарджик. Дадени са 4 
бр. предписания.  
Сигналът е основателен. 

3. 14.09.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В с.Хаджиево, багери копаят и 
изхвърлят пръстта на 
нерегламентирано сметище на изхода 
към с.Говедаре.   

РИОСВ-Пазарджик 
 
 

Извършена е проверка на място на 14.09.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик.  
Сигналът е неоснователен. 

4. 12.09.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Изхвърлена течност с остра миризма в 
контейнер до училище „Васил Левски” 
в гр.Пазарджик. 
  

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 15.09.2011 от 
РИОСВ-Пазарджик. Информирана е 
сметоизвозваща фирма, която е почистила 
контейнера. Сигналът е основателен. 

5. 15.09.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В помпената станция в с.Априлци има 
смоци. 
 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 15.09.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. 2 смока от вида Голям 
стрелец бяха уловени в помпена станция и 
освободени извън селото.  
Сигналът е снователен. 

6. 19.09.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

В село Черногорово се носи 
непоносима миризма. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 19.09.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик и се установи, че 
миризмата е от нерегламентирано сметище – 
изхвърлени домати по западния бряг на реката. 
Извършена е втора проверка на място на 
26.09.2011г. Констатирани са на няколко места  
изхвърлени домати, от които се носи неприятна 
миризма.  Дадено е 1 бр. предписание на кмета 
на община Пазарджик. 
Сигналът е снователен.  

7. 29.09.2011г. Сигналът е постъпил 
по  ”Зелен телефон”. 

Силна задушлива миризма в ТКЗС – 
с.Паталеница. 

РИОСВ-Пазарджик 
 

Извършена е проверка на място на 29.09.2011г. 
от РИОСВ-Пазарджик. Установи се, че 
миризмата е от растлани семена на резене, 
наподобяваща анасон. 
Сигналът е неснователен. 

 


