
 

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

ЗА МЕСЕЦ МАРТ - 2013 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ контрол 

1. 07.03.2013г. Сигнал от 

 тел. 112 

Подаден сигнал за горене на гуми и масла 

от сервиз за ремонт на мотокари и 

електрокари на ул. „Димчо Дебелянов”, гр. 

Пазарджик. 

Сигналът е неоснователен. При направен 

оглед на площадката и работното хале не е 

констатирано нерегламентирано изгаряне на 

гуми или масла. Дадено е предписание да се 

класифицират отпадъците от дейността. 

 

 

2. 07.03.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал, че на ул.”Пета”№9 в с. 

Мокрище Станимир Кацарски е превърнал 

двора си в цех и сушилня. 

Сигналът е предаден веднага по телефона на 

отдел „Екология” при община Пазарджик. 

Извършената проверка не е установила 

цитираната дейност. Собственикът е 

предприел изнасянето й в промишлената 

зона на град Пазарджик. 

 

3. 14.03.2013г. Сигнал от 

тел. 112 

Подаден сигнал за неорганизирано 

замърсяване от фабриката в с. Елшица. 

Сигналът е неоснователен. В момента на 

проверката не е констатирано запрашаване. 

Експертът на РИОСВ е направил 

заключение, че при силен вятър са възможни 

неорганизирани емисии на прах в посока - 

източно от с. Елшица и е дал предписание на 

Изпълнителния Директор на фабриката да 

спазва чл.11 и чл. 35, ал.1 на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух. 

 

4. 15.03.2013г. Сигнал от 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за бутнато щъркелово 

гнездо в с. Пищигово 

Сигналът е неоснователен. Възложен е за 

проверка на 15.03.2013г. на кмета на с. 

Пищигово – г-н Панчев. При проверката не е 

установено увреждане на двете щъркелови 

гнезда в селото. 

 



 

 

5. 15.03.2013г. Сигнал от 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за образувано 

нерегламентирано сметище около бившата 

мандра в село Калугерово 

Сигналът е неоснователен. Препратен е за 

проверка на 18.03.2013г. на заместник- 

кмета на община Лесичово. На 19.03.2013г. е 

извършена проверка на място от зам. кмета, 

който информира РИОСВ, че на посоченото 

място не съществува нерегламентирано 

сметище. 

 

6. 18.03.2013г. Сигнал от 

тел. 112   

Подаден сигнал за изхвърляне на отпадъци 

в реката, в кв. „Луковица”, гр. Пещера от 

хранителен магазин – носи се непоносима 

миризма  

Сигналът е основателен. Установено е 

наличие на битови отпадъци в реката. Не са 

открити нарушителите. Дадено е  

предписание на кмета на община Пещера в 

срок до 20 април 2013г. да се почисти 

терена, описан в констатациите и да не се 

допуска повторно замърсяване. 

 

7. 28.03.2013г. Сигнал от 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за извършване на сеч в 

резерват „Купена” 

Сигналът е основателен. Проверка на 

специалистите от охраната е констатирала 

наличие на три самара, натоварени с 

незаконно добити дърва. Самарите са 

унищожени на място. Нарушителите не са  

заловени. 

 


