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

Дата

1 04.04.2016г.

Постъпил
сигнал
„Зелен
телефон”

Описание

Предприети действия

Наличие на умряла риба в р. Умишка, Сигналът е основателен. Огледът констатипри вливането й в р. Стара река, ра, че в поземлен имот /ливада/ в м. „Лъкъземлище на гр. Бацигово.
та”, земл. а гр. Брацигово се извършва наторяване с помощта на автоцистерна. Част от
торовата маса е изтекла в коритото на близката река Умишка, поради техническа повреда на автоцистерната. Залповото замърсяване на реката е причина за наличието на
мъртва риба. Замърсяването е преустановено. На ползвателя на ливадата, животновъд
от гр. Пещера, е съставен акт по Закона за
водите и дадено предписание да изгради
предпазен борд по границата на имота с
реката.
2 05.04.2016г. „Електронна Образувано сметище от изхвърлени Сигналът е основателен. Извършена е
поща”
строителни
отпадъци
в
дере, проверка. На кмета на селото е дадено
м.„Студената вода” в с. Паталеница.
предписание да почисти нерегламентираното замърсяване и да предприеме мерки
за недопускане на повторни замърсявания.
3 07.04.2016г.

„Зелен
телефон”

4 07.04.2016г.

„Зелен
телефон”

Ударен от ток керкенез без видими Сигналът е основателен. Птицата е
наранявания.
изпратена за преглед и лечение в
спасителен център за диви животни в гр.
Стара Загора.
Река Тополница край с Драгор тече Сигналът е неоснователен. РИОСВ извърши
замърсена със свински изпражнения. контролна проверка на най-близкия до реРазнася се непоносима миризма.
ката свинекомплекс в с. Априлци. Проверката не констатира изтичане на отпадъчни
води от обекта. На оператора са дадени
предписания за предотвратяване замърсяването на реката от дейността му.

Последващ
контрол

Извършена е втора
проверка. Предписа
нието на РИОСВ е
изпълнено.
Няма
нови замърсявания с
отпадъци.

5 11.04.2016г.

„Зелен
телефон”

6 18.04.2016г.

„Зелен
телефон”

Изтичане на цвик по 36-та улица в Сигналът
е
основателен.
Проверка
село Карабунар от мандрата на същата констатира
частично
запушване
на
улица.
канализацията от аварийна ситуация в
мандрата. Дадени са предписания до
отстраняването й производствения процес
да се сведе до минимум, да се почисти
канализацията от „ВиК в ликвидация”
ЕООД и да се измие уличното платно.

Река Тополница при село Калугерово Сигналът е неоснователен. От мястото са
тече мътна повече от седмица.
взети водни проби и замерени моментните
показатели
разтворен
кислород,
електропроводимост,
наситеност
с
кислород, рН и температура. Показателите
на реката са в норма.
7 19.04.2016г.
„Зелен
Река Тополница при с. Драгор е мътна Сигналът е основателен. Екип от РИОСВ,
телефон”
и мирише на фекалии от свинарниците БД и РЛ-Пазарджик извърши оглед на речв близост.
ните корита на реките Тополница и Елшишка. Взети са водни проби от три мониторингови точки, определени от БДПловдив. Контролна проверка на свинекомплекса в село Априлци констатира изтичане
на площадкови отпадъчни води в опаш ката
на микроязовир „Априлци-1”, след което
през дере достигат до р. Елшишка и р. Тополница. Замърсяване то е аварийно. На
отговорните лица ще бъде съставен акт за
административно нарушение.
8 25.04.2016г. „Електронна Замърсяване на околната среда в гр. На подателя на сигнала е изпратен отговор
поща”
Панагюрище от автобус на фирма по
ел.поща,
че
проверката
е
в
„Автотранс”.
компетенциите на МВР и ДАИ.

С писмо № КД-031396 от 13.04.16г.
РИОСВ
е
информирана,
че
предписанията са
изпълнени. Извършена проверка на
РИОСВ на 25 април
констатира
изпълнението
на
място.

