
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК 

ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ - 2012 ГОДИНА 

 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ 

контрол 

1. 05.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за оцветяване на река Стара при 

моста в град Батак, на изхода за гр. Пе- 

щера. 

Сигналът е неоснователен. При проверката 

се констатира, че водата на река Стара е ви 

димо бистра, без оцветяване. Взети са водни 

проби от моста на р.Стара–изход град Батак 

и от моста – на входа на град Пещера.   

 

2. 07.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за дейност на нерегистриран 

пункт за изкупуване на къпини на 

ул. „Княз Борис” в град Панагюрище. 

Сигналът е неоснователен. 

Пунктът е регистриран – уведомление с 

вх. № КД-18-3129/24.07.2012г. 

 

3. 15.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за силна миризма на препарати 

за растителна защита от овощна гради - 

на на ул. „Панайот Волов” в гр. Пазар- 

джик. 

Сигналът е неоснователен. Осъществява се 

пръскане по бюлетин на РЗ-Пазарджик с пре 

парата „Нуреле Дурсбан”. Не бяха консатира 

ни миризми. 

 

4. 16.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за умряла риба и мазни петна 

в р. Марица при подстанция на ЕVN в 

квартал Малко Белово. 

Сигналът е неоснователен. В периода 21.30 -

23.00 часа бяха взети извадки от води от три 

точки на р. Марица, на местата, посочени в 

сигнала.Измерените характеристики не пока 

зват замърсяване на водите на река Марица.    

 

5. 21.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за изкупуване от 15 дни на зеле 

на шипка в гр. Панагюрище и с. Левски 

с. Елшица, с. Динката, с. Карабунар, с. 

Виноградец, с. Мененкьово, с. Боримеч 

ка, с. Злокучене и с. Радилово. 

 

Сигналът е основателен за  два от  билкоза- 

готвителните пунктове – в с. Левски и с. Ра 

дилово – съставени са актове по ЗЛР на 

собствениците им. В останалите изброени 

билкозаготвителни пунктове към момента на 

проверките не се изкупува зелена шипка и 

няма констатирани складови наличности. 

 

6. 22.08.2012г. Сигнал по  Сигнал за умряла риба и бяла пяна в Сигналът е неоснователен. При извършен   



„Зеления    

телефон” 

десния ръкав на язовир„Голям Беглик”. оглед на място в присъствие на гражданина, 

подал сигнала, е установено наличие на 

биологични отпадъци от улов на риба. 

7. 24.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за наличие на умряла риба в р. 

Луда Яна – на 200 метра след моста на  

с. Попинци. 

Сигналът е препратен до еколога на община 

Панагюрище. Представената информация 

говори за криминално действие. Не е устано- 

вен точков източник на замърсяване на по – 

върхностни води. 

 

8. 24.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за организиран пункт за 

изкупуване на пластмасови отпадъци 

на адрес в град Септември. 

Сигналът е неоснователен. На посочения в 

сигнала адрес не се констатира изкупуване и 

извършване на дейности с отпадъци. 

 

 

9. 27.08.2012г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Сигнал за замърсяване на въздуха в 

кварталите „Запад”, „Устрем” и 

„Ставропол” – гр. Пазарджик. 

Сигналът е основателен. При проверката е 

констатирано наличие на 160 умрели 

кокошки и около 80 куб. м. пилешка тор в 

имота на „Хрис”ЕООД. Сигналът е 

препратен до поделението на Агенция по 

храните в гр. Пазарджик.  

 

 

 


