ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ - 2015 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
Описание
Предприети действия
сигнал
1. 03.08.2015г. „Зелен
Наличие на незаконни депа за търговия Сигналът е неоснователен. Извършена е
телефон”, със строителни отпадъци край село проверка на „Автомагистрали”ЕАД, гр.
ел. поща Елшица.
София - база с. Калугерово. „Автомагистрали”
„ЕАД се идентифицира като изпълнител на
ССМР на обект: „Превантивен ремонт за
въвъзстановяване
на
технико
–
икономическите характеристики на участък от
км 60 + 000 до км 90 + 200 на АМ Тракия”, с
възложител АПИ. И Изпратено е писмоотговор до лицето, подало сисигнала.
2. 03.08.2015г. „Зелен
Разлив и замърсяване на р. Елшишка с Сигналът е неоснователен. Извършен оглед не
телефон”, утайки край с. Елшица, община констатира наличие на утайки, както и
ел. поща Панагюрище.
замърсени терени по поречието на р.
Елшишка, в участъка от с. Елшица до с.
Априлци.
Проверени
са
действащи
хидротехнически съоръжения в района –
хвостохранилище „Влайков връх” с оператор
„Майнинг инвест”АД и Микробиологична
инсталация на „Биомет 2000”ЕООД.
Констатирано е, че операторите поддържат
непрекъснат водооборот на използваните
води. Няма преливане или следи от такова,
както и утайки от съоръженията.
3. 03.08.2015г. Ел. поща Незаконна сеч в границите на резерват Сигналът е основателен. Проверка установи, че
в местност „Ширинта” са отрязани 3 дървета от
„Купена”.
вида бук. Едното е нарязано на секции, част от
които са взети, а другите две са отрязани и
оставени,
паднали
върху
водохващане.
Нарушителите не са установени.

Последващ контрол

4. 04.08.2015г.

„Зелен
телефон”

5. 07.08.2015г.

„Зелен
телефон”

6. 07.08.2015г.

„Зелен
телефон”,
ел. поща

7. 19.08.2015г.

„Зелен
телефон”

8. 25.08.2015г.

„Зелен
телефон”

9. 28.08.2015г.

Тел. 112

10. 29.08.2015г.

„Зелен
телефон”

Ранен орел в лошо състояние, приютен Сигналът е основателен. Птицата е ранена и е
в зоологическата градина в гр. от защитения вид – обикновен мишелов.
Пазарджик.
Изпратена е за лечение в Спасителен център
за диви животни – гр. Стара Загора.
Ранен млад щъркел в частен дом в село Сигналът е основателен. Раненият екземпляр
Черногорово, на ул. „57-ма”.
от защитения вид е изпратен за лечения в
Спасителен център - гр. Стара Загора.
Обгазяване на с. Капитан Димитриево Сигналът е основателен. Предприети са мерки
от запалени отпадъци на общинското за изпълнение на дадено от РИОСВдепо на гр. Пазарджик.
Пазарджик предписание за своевременно
овладяване на възникнали пожари.
Стичане на отпадъчни води от вилно Сигналът е основателен. Заради допуснатото
селище „Ива”, гр. Сърница в язовир нарушение на Закона за водите, на управителя
Доспат и наличие на силна, неприятна на вилното селище ще бъде съставен акт. Дамиризма в района на вилното селище.
дени са две предписания.
Ежедневен, силен шум от обувния Сигналът е неоснователен. Измерените нива
завод в центъра на град Пещера.
на шум в присъстието на подалия сигнала са
под пределнодопустимите стойности. Дадено
е
предписание
за
предприемане
на
допълнителни мерки за обезшумяване.
Намерен мишелов със счупено крило в Сигналът е основателен. Раненият екземпляр
гр. Велинград.
от защитения вид е изпратен за възстановяване в спасителен център.
Изсипване на бели води в река Марица Сигналът е неоснователен. Извършената проза
– между бензиностанциите – „Рачев” и верка не констатира изтичане на замърсени
„Лукойл”.
отпадъчни води. Мястото е локализирано –
дъждовен колектор на „ВиК”ЕООД, гр. Пазарджик. Дружеството е уведомено.

Предписанията са
изпълнени-КП№
04-73/20.11.2015г.
Операторът уведоми
РИОСВ-Пазарджик за
извършено
допълнително
обезшумяване на комин.

