ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ - 2016 ГОДИНА
№

Дата

1 02.02.2016г.

Постъпил
сигнал
„Зелен
телефон”

2 03.02.2016г.

„Зелен
телефон”

3 03.02.2016г.

„Зелен
телефон”

Описание

Предприети действия

Наличие на мъртва риба и жълти Сигналът е неоснователен в частта за
петна в коритото на р. Стара при с. наличие на мъртва риба. Проверката,
Бяга.
извършена съвместно с Регионалната
лаборатория не установи такава в
посочения участък на реката. Взети са
водни проби от обектите, които заустват в
р. Стара. Констатира се завишаване на
ИЕО от заустване 3 на „Биовет“АД, гр.
Пещера по показате-ли : неразтворени
вещества, ХПК, БПК5 и общ фосфор. На
дружеството е съставен акт по Закона за
водите.
Наличие на бяло-жълто оцветя ване на Сигналът е основателен. Проверката е
р. Тополница, при моста, по пътя съвместна с РЛ Пазарджик към ИАОС.
Пазарджик - Бошуля.
Установи се изтичане на непречистени
отпадъчни води от площадката на
„Свиком“АД,свине комплекс, с. Априлци в
река Елшишка, приток на р. Тополница.
Дружеството
няма
разрешително за
заустване. Изпратена е покана за изясняване
на обстоятелствата и съставяне на акт по
Закона за водите.
Изхвърлени отпадъци от химиче ски Сигналът е основателен. В момента на
тоалетни в с. Черногорово, до АМ проверката автомобилът не е бил на
Тракия, преди надлеза, от син камион посоченото място, но е установена фирмата,
МАН.
собственик на цистерната. От управителя на
дружеството е изискано с писмо да се яви в
РИОСВ-Пазарджик
за
да
представи

Последващ
контрол

4 05.02.2016г.

„Зелен
телефон”

Горене на гуми в оранжериите срещу
ханчето в с. Мало Конаре.

5 15.02.2016г.

„Зелен
телефон”

Намерен ранен мишелов в района на
ПГГС „Хр. Ботев”, гр. Велинград.

6 18.02.2016г.

„Зелен
телефон”

Наличие на умряла риба в рибарник
до с. Гелеменово.

7 23.02.2016г.

„Зелен
телефон”

Гъст, черен дим, на разклона на с.
Мало Конаре.

8 26.02.2016г.

„Зелен
телефон”

Намерен бухал със счупено крило в с.
Гелеменово.

документ по чл.78 от ЗУО и договори за
приемане и предаване на отпадъци, съгл.
чл.8 от ЗУО.
Сигналът е основателен. За допуснатото
нарушение на ЗУО, на собственика на
оранжерията е съставен акт и дадено
предписание с постоянен срок - в котлите
на оранжерията да се горят само разрешени
горива - дърва, въглища, нафта.
Сигналът е основателен. Раненият защитен
вид /обикновен мишелов/ е изпратен за
лечение в Спасителния център в гр. Стара
Загора.
Сигналът
е
основателен.
Проверка
констатира наличие на умряла риба във
водоема. Арендаторите му инфор мираха за
установено изхвърляне на препарати за
растителна
защита.
Замерени
са
моментните показатели на захранващата
вода : рН 8,21, разтворен О2-13,5mg/l и
електро- проводимост 458µs/cm. Взети са
водни проби за анализ. Уведомени са
органите на МВР.
Сигналът е основателен. Установен е
източникът. Управителят на дружеството
/или упълномощено лице/ е призован да се
яви в РИОСВ-Пазарджик за съставяне на
акт.
Сигналът е основателен. Ранената горска
ушата сова /защитен вид/, е изпратена за
лечение в Спасителния център в гр. Стара
Загора.

Резултатите
от
физикохимичния
анализ на взетите
водни проби са
предоставени
на
ОД
МВР
Пазарджик.

