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

Дата

Постъпил сигнал

1

01.10.2016г. „Зелен телефон”

2

03.10.2016г. „Електронна поща”

3

08.10.2016г. „Зелен телефон”

4

10.10.2016

„Зелен телефон”

Описание

Предприети действия

Измряла риба по течението на Сигналът е основателен. Констатира се
р. Марица, при село Огняново. наличие на единични бройки мъртва
риба. Извършен е оглед на река
Марица и ГПСОВ–Пазарджик. Съвмес
тно с РЛ–Пазарджик са взети водни
проби за анализ. Резултатите не показ
ват замърсяване на реката.
Продажба на маймуна от вида Сигналът е неоснователен. Изпратено е
„Зелена морска котка” в сайт писмо до ОД на МВР Пазарджик за
за онлайн търговия.
установяване
самоличността
на
нарушителя. В получения отговор е
цитирана самоличността на лицето,
чийто телефонен номер е публикуван в
обявата. В дадено обяснение то твърди,
че няма връзка с публи куваната обява.
Силна, неприятна миризма, в Сигналът е основателен. Констатирани
центъра на град Пещера.
са неприятни миризми в центъра на гр.
Пещера и в района на моста към
градски пазар. Миризмите са с неуста
новен произход. След 30 минути непри
ятните миризми не се усещаха на нито
едно от обходените места.
Сметището в с. Алеко Констан Сигналът е неоснователен. Извършена
тиново е запалено.
е проверка на място до 30 минути от
подаването на сигнала. Няма наличие
на черен дим в границите на депото и
около него. Констатира се интензивно

Последващ
контрол

5

13.10.2016

„Зелен телефон”

От няколко дни сметището в
село Лесичово гори.

6

13.10.2016

„Зелен телефон”

Река Тополница при село Поиб
рене тече тъмно синя.

7

18.10.2016

„Електронна поща”

8

20.10.2016

„Зелен телефон”

Продажба на две животни от
вида „Дива свиня”, чрез обява
в сайт за онлайн търговия.
Намерена ранена птица в село
Мало Конаре на ул. „24-та”
№12. „Червен ангъч”.

9

28.10.2016

„Зелен телефон”

На брега на язовир Батак, под
ресторант „Острова”, трактор
копае и поставя тръба за обрат
ни води.

отделяне на газове от самозапалване на
биогаза.
Сигналът е предаден за предприемане
на действия по компетентност на кмета
на община Лесичово. Предприети са
мерки за запръстяване на сметището.
Сигналът е основателен. Извършена е
съвместна проверка с БД ИБР, която
установи, че източникът е извън терито
риалния обхват на РИОСВ-Пазарджик.
С писмо са уведомени БД ИБР и
РИОСВ-София за предприемане на
действия за установяване източника на
замърсяване водите на р. Тополница.
Изпратено е писмо до кмета на село
Попинци за предоставяне на адрес и
ЕГН на лицето, автор на обявата.
Сигналът е основателен. Защитената
птица „Червен ангъч” от семейство
патицови е изпратена за лечение в
спасителен център в гр. Стара Загора.
Сигналът е неоснователен. Извършена
е проверка на акваторията на яз. Батак,
в района на ресторант „Острова”.
Изпълнен е дренаж от речна баластра.
Не се констатира полагане на канализа
ционна тръба.

