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

ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ – 2017 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 06.02.2017г. „Зелен телефон” Горене на гуми в оранжериите 

на село Мало Конаре. Носи се 

черен дим, усеща се задуш- 

лива миризма. 

Сигналът е неоснователен. Извършена 

е проверка на място, 20 минути след 

подаването му. Не са установени дим и 

задушлива миризма. В котлите се    

изгарят въглища и дърва. 

 

2 06.02.2017г. „Зелен телефон” Намерена ранена бяла чапла в 

землището на гр. Пещера. 

Сигналът е основателен. Раненият 

защитен вид е изпратен за лечение и 

възстановяване в спасителен център. 

 

3 09.02.2017г. „Електронна поща” Силен шум, излъчван от 

производствено предприятие 

„Матраци-Симеонов” на ул. 

„Михаил Такев” №144 в град 

Пещера. В района са разхвър- 

ляни дървесни отпадъци. 

Сигналът е неоснователен. Извършена 

е проверка на място веднага след 

подаването му. Не са констатирани 

източници на наднормен шум и 

разпилени отпадъци. Фирмите, които 

извършват дейност на посочената 

производствена площадка, пет на брой, 

нямат източници на наднормен шум. 

Дейността на ЕТ”Симеонов” – произ- 

водство на матраци се извършва в  

затворено промишлено хале. 

 

4 10.02.2017г. „Зелен телефон” Изгаряне на гуми в оранже- 

рии в с. Мало Конаре. Носи се 

черен дим. 

Сигналът е неоснователен.  

Извършената проверка установи 

наличие на черен дим от комините на 

котлите на оранжериите. Визуална 

проверка на горивните камери не 

установи изгаряне на гуми в тях. Видът 

на използваното гориво в момента на 

проверката е дърва и въглища 

 

 



5 14.02.2017г. „Електронна поща” Липса на здрави съдове за 

съхранение на твърди битови 

отпадъци за имоти с платена 

такса смет на ул. „Георги 

Иванчев” в село Лесичово. 

Сигналът е неоснователен. Извършена 

проверка констатира, че кметът е изпъл 

нил задълженията си по чл.19 (2) и чл. 

19 (3), т. 1 и т. 2 от ЗУО. Не се 

констатира нарушение на екологичното 

законодателство. 

 

6 20.02.2017г. „Зелен телефон” Намерена ранена хищна птица-  

сокол или орел в село   

Черногорово, пред магазина в 

махала „Гьол”. Птицата не 

може да лети. 

Сигналът е основателен. Раненият 

защитен вид е изпратен за лечение и 

възстановяване в спасителния център 

за диви животни в гр. Стара Загора. 

 

 

 


