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

ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ – 2016 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 05.12.2016г. „Електронна поща” Замърсени път и дере в посока 

с. Добровница. Тече бяла вода 

и не може да се диша.  

Сигналът е основателен. Взета е водна 

проба, очакват се резултати. Възник- 

налата авария от помпена станция за 

битово-фекални води в с. Ивайло е  

отстранена в момента на проверката и е 

почистен преливника. Дадено е предпи 

сание за изготвяне на експлоатационен 

журнал за работата на станцията.  

 

2 05.12.2016г. „Електронна поща” Замърсяване на селища и 

пътища в областите Пазарджик 

и Пловдив с отровни метални 

руди, съдържащи мед, манган 

и желязо.  

Сигналът е основателен. Дадено е 

предписание за преустановяване на 

извършваните дейности. Предприети са 

действия по съставяне на акт за устано- 

вено административно нарушение.  

 

3 15.12.2016г. „Зелен телефон” Намерен ранен мишелов в село 

Виноградец. 

Сигналът е основателен. Раненият 

защитен вид е изпратен за лечение в 

спасителен център в гр. Стара Загора. 

 

4 19.12.2016г. „Електронна поща” Черен дим от фабрика 

„Колорадо”, до парк „Атлан- 

тик” в гр. Пазарджик. 

Сигналът е основателен. Извършено е 

измерване на ФПЧ10 и СО. 

Превишението на ФПЧ10 е 7,5 пъти. 

Предстои съставяне на акт за установе- 

но административно нарушение. 

 

5 19.12.2016г. „Електронна поща” Изгаряне на автомобилни гуми 

в сушилня за дървен материал 

в гр. Велинград. 

Извършена е проверка на място на 

21.12.2016г., но не е констатирано 

изгряне на излезли от употреба гуми 

и/или наличие на следи от изгаряне. 

Сигналът е изпратен до община  

Велинград за предприемане на 

съответни мерки и контрол. 

 



6 20.12.2016г. „Зелен телефон” От хвостохранилището на 

„Асарел Медет”АД се разнася 

прах и пепел в района на село 

Оборище. 

Сигналът е неоснователен. През 

зимния период част от оросителната 

система на обекта не работи, поради 

замръзване. Към момента на провер- 

ката не се установи запрашаване от 

хвостохранилището. Извършва се 

оросяване с водоноски. Дадено е 

предписание да започне оросяване и по 

помощните пътища в района на 

площадката. 

 

7 28.12.2016г. „Зелен телефон” Намерени два мъртви бухала 

до плувния басейн в град 

Пазарджик. 

Сигналът е предаден по компетентност 

на Областна дирекция по безопасност 

на храните – Пазарджик.  

 

 

 


