ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ – 2017 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия
Сигналът е основателен. Извършена е
проверка на място. Констатирано е
замърсяване с отпадъци, но не и мазни
петна в река Стара река. На Община
Пещера е дадено предписание за
почистване на замърсените райони.
Повторна проверка на 21 април 2017г.
установи,
че
предписанието
е
изпълнено.
Замърсяванията
са
почистени.
Сигналът е основателен. Констатира се
сиво-бяло оцветяване на водите на
реката. Установен е източникът –
„Коловаг”АД – вагоноремонтен завод,
гр. Септември. Взети са водни проби за
физико-химичен анализ. Дадено е пред
писание да се прекрати изпускането на
отпадъчни води до изясняване на произ
хода им. Установено е, че това е стара
канализационна тръба, пресичаща пло
щадката, която е срязана и затапена.
Изтичането е преустановено. Ако
анализът на водните проби покаже
замърсяване на водното тяло, РИОСВ–
Пазарджик ще предприеме съответните
административно - наказателни мерки.
Сигналът е препратен по компетен
тност на „Напоителни системи” ЕАД,

1

02.04.2017г. „Зелен телефон”

Наличие на отпадъци и мазни
петна в реката, която минава
през центъра на гр. Пещера –
ул. „Петър Раков”№7.

2

06.04.2017г. „Зелен телефон”

Наличие на умряла риба в река
Семчин дере при гр. Септември.

3

07.04.2017г. „Електронна поща”

Замърсен с отпадъци градски
канал на бул. „Мария Луиза” в

Последващ
контрол

Съставен е АУАН
по
Закон
за
водите
за
заустване
на
отпадъчни води
без разрешително
за заустване.

Пазарджик.
4

13.04.2017г. „Електронна поща”

5

16.04.2017г. „Електронна поща”

6

19.04.2017г. „Електронна поща”

7

24.04.2017г. „Електронна поща”

8

25.04.2017г. „Електронна поща”

9

26.04.2017г. „Зелен телефон”

град Пазарджик във връзка с чл.190
(1)от ЗВ.
Продажба на рог от защитен Изпратено е писмо до Районна прокура
вид Дива коза в сайта за тура-Пазарджик за установяване самоонлайн търговия olx.bg на личността на нарушителя.
територията на гр. Пазарджик.
Намерен малък, ранен сокол Сигналът е основателен. Раненият защи
със счупено крило в гр. тен вид (керкенез) е изпратен за
Пазарджик.
лечение в спасителен център за диви
животни - гр. Стара Загора.
Незаконни сечи в резерват Сигналът е неоснователен. Снимките,
„Купена”.
приложени към сигнала не са от
резерват „Купена”.
Продажба
на
препариран Сигналът е неоснователен. Консулта
екземпляр от вида „каспийска ция с водещи български специалисти
блатна костенурка” в сайта за по
влечугите
приключи
със
онлайн търговия olx.bg.
заключението,
че
препарираният
екземпляр е от вида Trachemys
stejnegeri,
семейство
Блатни
костенурки (Emydidae). Видът не е
включен в приложение №3 на Закона за
биологичното разнообразие, както и в
Конвенцията
за
международна
търговия със застрашени видове от
дивата фауна и флора (CITES).
Неестествен, черен цвят на р. Сигналът
е
препратен
по
Тополница, в района на село компетентност на директора на
Поибрене.
РИОСВ-София.
Катастрофирал
камион
и Сигналът е основателен. Проверка на
разсипани опасни отпадъци на РИОСВ, БД и РЛ установи разсипан
АМ”Тракия”, землище на село цинков прах по платното и в сухата
Калугерово.
част на коритото на р. Тополница,

следствие от ПТП с ТИР. На
превозвача е разпоредено незабавно да
събере и
извози отпадъка на
обезопасена площадка или до крайната
точка – КЦМ-Пловдив. Взети са водни
проби от р. Тополница преди шосейния
мост на автомагистрала „Тракия” и на
150 метра след моста. Измерените
моментни показатели на рН, разтворен
кислород и електропроводимост не
индикират замър сяване на водите.
Започнало е почист ване на пътното
платно и извозване на материала. В
късния следобед на 26 април отпадъкът
беше събран и извозен и от коритото на
реката.

