
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК 

ПРЕЗ МЕСЕЦ  НОЕМВРИ – 2020 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последващ 

контрол 

1 02.11.2020г   Електронна поща Страдащо животно в зоопарка в гр. 

Пазарджик. 

При извършеното наблюдение се 

констатира, че лъвицата почива върху 

лежанка в двора на клетката и реагира 

на звуци. Няма признаци, че животното 

страда или е болно. Назначен от 

Община Пазарджик ветеринарен лекар 

извършва медицинско наблюдение. 

Ежедневното количество храна е 6 кг. 

телешко месо и 10 яйца. И проверката 

на ОДБХ-Пазарджик е със заключение, 

че животното е в добра кондиция и 

добро здравословно състояние за 

възрастта си.  

 

2 02.11.2020г   Електронна поща Нерегламентирано рязане на коли 

на ул. „Заводска” №1 в Пазарджик. 

При проверка и оглед на място не се 

установи нерегламентирано рязане на 

отпадъци, в т.ч. на ИУМПС, както и 

изгаряне на отпадъци и следи от 

изгаряне на отпадъци. 

 

3 03.11.2020г    „Зелен телефон” Силна, неприятна миризма от 

фирма „Гудекс” в Пещера. Целият 

град е обгазен. 

При приемане на сигнала от тел. 112 се 

установи, че е предаден и на общинска  

администрация Пещера. Служител на 

общината е обходил  на 04.11.2020 г. 

територията около обект – Предпри-  

ятие за производство на капачки, 

стопанисван от „Гудекс”АД. Не е 

установена силна, неприятна миризма 

от производствената дейност. Предстои 

до края на м. ноември 2020 г. РЛ Стара 

 



Загора към ИАОС да извърши 

контролни измервания на емисии на 

вредни вещества, отделяни в атмос- 

ферния въздух от неподвижни източ- 

ници на производствената площадка.  

4 04.11.2020г    „Зелен телефон” Измряла риба в язовир Добра вода 

над с. Дебращица. 

Извършена е съвместна проверка на 

място от експерти на РИОСВ, БД ИБР 

и РЛ към ИАОС. Констатира се 

наличие на единични бройки умряла 

риба в застойните места на язовира, 

повече във втичалото. Не се установи 

точков източник на замърсяване. От 

Регионална лаборатория-Пазарджик са 

взети водни проби от втичалото и от 

язовира, по указания на БД ИБР. 

Моментните показатели не показват 

отклонения за повърхностен воден 

обект. Резултатите от водните проби 

ще коментират експерти на БД ИБР. 

 

5 06.11.2020г   Електронна поща Замърсяване на р. Чепинска от 

населението на ромската махала в 

гр. Велинград. Изхвърлят се боклу- 

ци направо в реката. Носи се 

неприятна миризма. 

Сигналът е препратен на Община 

Велинград за предприемане на дей- 

ствия по компетентност. 

 

6 23.11.2020г  Електронна поща Вредители по иглолистните дървета 

в участъка между 55-ти и 60-ти 

километър на автомагистрала „Тра- 

кия”. 

Сигналът е изпратен на РДГ - 

Пазарджик за предприемане на мерки 

по компетентност. 

 

7 23.11.2020г  Официална поща Нерегламентирано изхвърляне на 

битови отпадъци зад гробищния 

парк на с. Семчиново. 

Сигналът е препратен на Община 

Септември за предприемане на дей- 

ствия по компетентност. 

 

 


