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

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия

Системно запушване на главен
канал на ул. „Осми март” в гр.
Велинград от дейността на
фирма, производител на сладкарски изделия.
Нерегистрирани фирми пускат
на пазара
електрическо и
електронно оборудване, батерии и акумулатори.

Сигналът е неоснователен. Извършена
е съвместна проверка с представител на
„ВКТВ”ЕООД - Велинград. Не се
констатира наличие на мазнини в
канализационната система.
Сигналът е основателен. Дадени са
предписания
за
представяне
на
документи за заплатена продуктова
такса и за регистрация на страницата
на ИАОС.
Сигналът е основателен. Проверка на
място не констатира теч на дизел от
продуктопровода на „Лукойл”АД.
Замърсяването е локализирано. Участъкът е почистен. Разпръснат е
абсорбент.
Сигналът е основателен. Проверката не
констатира наличие на черен дим, а
огнище на самозапален биогаз–бели,
интензивни, димни газове. За няколко
минути водоноска на оператора и
пожарна кола са загасили открития
пламък.
Сигналът е основателен. Раненият
защитен вид е изпратен за лечение в
спасителен център.

1

05.07.2016г. „Електронна поща”

2

12.07.2016г. „Електронна поща”

3

12.07.2016г. „Електронна поща”

Замърсяване
от
изтекло
дизелово гориво в землището
на община Септември, област
Пазарджик в резултат на кри минално деяние.

4

14.07.2016г. „Зелен телефон”

От сметището в с. Алеко
Константиново се носи гъст,
черен дим.

5

17.07.2016г. „Зелен телефон”

Паднал от гнездото
щъркел в гр. Ветрен.

ранен

Последващ
контрол

6

21.07.2016г. „Електронна поща”

7

25.07.2016г. „Електронна поща”

8

26.07.2016г. „Електронна поща”

9

31.07.2016

„Зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния
въздух от комин на хранителен
магазин „Тарита - Запад”, на
ул.„Райко Алексиев”№20 в гр.
Пазарджик.
Силен шум и гъсти облаци
прах от движението на тежка
техника по ул. „Чая” в град
Пазарджик.
Неизпълнение на императивни
разпоредби на ЗУО от кмета на
община Велинград – неподаване на информация за количес –
вото извозени отпадъци на
общинското депо.
Умряла риба в река Луда Яна в
района на село Попинци.

Сигналът е неоснователен. В момента
на проверката не се констатира
наличие на пушек и миризми.
Сигналът е препратен за предприемане
на действия по компетентност на
община Пазарджик.
Предстои проверка.

Извършва се проверка.

