
 

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

ЗА МЕСЕЦ ЮНИ - 2013 ГОДИНА 

 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Описание           Предприети действия Последващ контрол 

1. 05.06.2013г.  от  

 тел. 112 

Подаден сигнал за замърсяване на река 

Марица в района на ЗХ „Белово”АД, 

гр. Белово 

Сигналът е основателен. Извършена е  

незабавна проверка. Констатира се 

изтичане в речното корито на неутаени 

отпадъчни води от ПСОВ на завода. 

Дадено е предписание като незабавна 

мярка за прекратяване на изтичането да се 

включи в режим на работа вторият 

радиален утаител на пречиствателната 

станция. До края на проверката 

замърсяването е прекратено. Взети са 

водни проби. 

Анализът на водните проби 

показва многократно 

превишение на 

индивидуалните емисионни 

ограничения по показатели 

неразтворени вещества и 

химическа потребност от 

кислород. На отговорните 

лица е съставен акт по 

Закона за водите. 

2. 10.06.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за умряла риба в р. 

Луда Яна над с. Баня 

Сигналът е неоснователен. Извършена 

проверка по поречието на р. Банска Луда 

Яна не установи наличие на умряла риба в 

коритото й. Проверка на хидро-

техническите съоръжения на „Асарел 

Медет”АД не установи аварийна ситуация 

или залпово изпускане на отпадъчни води. 

Представените по предписание на РИОСВ 

резултати от мониторинговата станция на 

„Асарел Медет”АД на р. Банска Луда Яна 

не регистрират отклонения на измерените 

показатели: рН, разтворен кислород и 

електропроводимост. 

 



3. 17.06.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за образувани 

нерегламен- 

тирани сметища в с. Левски. 

Сигналът е основателен. Предаден е за 

бърза съвместна проверка от еколог на 

общ. Панагюрище, кмета на селото и 

жалбоподателя. Констатирани са 

нерегламентирани замърсявания с битови 

отпадъци. На кмета на с. Левски е дадено 

предписание от община Панагюрище те да 

бъдат почистени в едномесечен срок. 

Предстои повторна проверка. 

 

4. 25.06.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за образувано 

нерегламен- 

тирано сметище в с. Карабунар, на ул.    

„5-та” №9. 

Сигналът е неоснователен. Извършената 

съвместна проверка с представител на 

кметство Карабунар не установи 

нерегламентирано сметище на посочения 

адрес в селото. 

 

5. 28.06.2013г. Сигнал по 

„Зеления    

телефон” 

Подаден сигнал за изсичане на храсти в 

защитена местност „Бесапарски 

ридове”. 

Сигналът е основателен. Констатирано е 

изсичане храсти за почистване на 

земеделска земя. Даденото предписание, 

лицето да се  яви в РИОСВ за изясняване 

на обстоятелствата около сигнала, е 

изпълнено. Не е нарушена Заповедта за ЗЗ 

„Бесапарски ридове”. 

 

 


