
 

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

                                                                   ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ - 2013 ГОДИНА 

 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ контрол 

1. 14.02.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за изгаряне на отпадъци на 

ул.”Заводска”№1 в град Пазарджик. 

Сигналът е неоснователен. При проверката 

не се констатира изгаряне на отпадъци. 

Извършваше се разкомплектоване на стари 

климатици. 

 

 

2. 20.02.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за неприятни миризми от 

изтичащи отпадъчни води в река Елшишка 

от обект „Свиком”АД 

Сигналът е основателен. Проверен е веднага. 

Проверка на РИОСВ установи изтичане в 

реката на отпадъчни води от земно-

насипните лагуни на „Свиком”АД. Дадени 

са предписания изтичането да се 

преустанови незабавно и да се вземат мерки 

за недопускане на вторично замърсяване.   

Акт № 12/15.03.2013г. 

3. 20.02.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за изхвърлени отпадъци – 

около 10 кубика тиня на ул. „Георги 

Герасимов”, срещу автомивка „Еклипс” – 

гр. Пазарджик 

Сигналът е неоснователен. При проверка на 

място беше установено, че отпадъците не са 

изхвърлени, а складирани до контейнера, с 

цел извозване. В момента се извършва 

товаренето им на бордова кола на фирмата, 

обслужваща района. Произход на 

отпадъците (тиня) от почистване на 

затлачена канализация на булевард „Стефан 

Стамболов” в гр. Пазарджик 

 



4. 21.02.2013г. Сигнал от 

тел. 112 

Подаден сигнал за запалени жици и гуми, 

непоносима миризма на улица „Иглика”  

№ 2, град Панагюрище 

Сигналът е препратен по компетентност на 

община Панагюрище – отдел „Екология”. 

Приел сигнала – Марин Ангелов. 

 

5. 25.02.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за изхвърляне на отпадъци 

от дърводелска дейност и от смяна на 

масла в имота на г-н Басри Балакча в с. 

Нова Махала 

Предстои проверка.  

6. 27.02.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за горене на гуми в 

оранжерии в с. Мало Конаре 

Сигналът е неоснователен. Проверката  

констатира, че в котлите се горят въглища, 

тип „Донбас”. Няма следи от изгаряне, както 

и наличие на гуми. На управителя е дадено 

предписание – до 10.03.2013г. да представи 

в РИОСВ-Пазарджик собствени периодични 

измервания на емисиите в атмосферния 

въздух. 

 

 


