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

Дата

Постъпил сигнал

1

02.05.2017г. „Зелен телефон”

2

04.05.2017г. „Зелен телефон”

3

09.05.2017г. „Електронна поща”

4

11.05.2017г. „Зелен телефон”

5

15.05.2017г. „Зелен телефон”

Описание

Предприети действия

Изхвърлени строителни и Сигналът е основателен. В деня на
битови отпадъци в махала подаването му е извършена съвместна
„Крушата” на гр. Сърница.
проверка с представител на община
Сърница /еколога/. Дадени са предписа
ния за почистване на терена и
недопускане на повторно замърсяване
със срок и отговорник. Предстои последващ контрол.
Паднала малка сова в двора на Сигналът е основателен. Совата е без
църквата „Света Петка” в гр. наранявания. На основание чл. 39, ал.2,
Пазарджик
т.1 на ЗБР птицата е пусната на
свобода в подходящ за вида район.
Изсипани строителни смеси Сигналът е изпратен на община
върху тревни площи, разпи- Пазарджик за предприемане на
ляни найлонови опаковки, мре действия по компетентност.
жи и др. отпадъци от саниране
на обект на ул. „Р. Алексиев” и
ул. „Х. Димитър” в Пазарджик.
Намерен ранен щъркел в село Сигналът е основателен. Раненият
Хаджиево.
щъркел е изпратен за преглед и
лечение в спасителен център за диви
животни в гр. Стара Загора.
Изхвърлени отпадъци в корито След извършен оглед на място в
то на реката в село Юнаците.
присъствието на кмета на село
Юнаците, сигналът е препратен по
компетентност на община Пазарджик.

Последващ
контрол

6

16.05.2017г. „Зелен телефон”

7

18.05.2017г. „Електронна поща”

8

22.05.2017г. „Електронна поща”

Гори сметището на град
Пазарджик, въздухът е силно
замърсен.

9.

22.05.2017г. „Електронна поща”

Разлагащ се труп на теле във
вододайната зона на язовир
„Батак”.
Незаконна кариера за добив на Сигналът е основателен. Проверката на
инертни
материали
на РИОСВ-Пазарджик установи следи от
територията на ДГС „Селище”. нарушението, но не и нарушителя. По
време на проверката не се извършваше
добив на инертни материали.
Наличие на фекалии, бълхи и Сигналът е неоснователен. Извършена
кърлежи по улиците на село е съвместна проверка с еколога на
Малко Белово.
община Белово. Проверката не установи фекалии по улиците на селото.
Паднало от гнездото малко Сигналът е основателен. Птицата е изщъркелче в с. Мирянци.
пратена за доотглеждане в спасителен
център в гр. Стара Загора.

10. 23.05.2017г. Публикация във в-к
„Знаме”

11. 29.05.2017

„Електронна поща”

12. 30.05.2017г. „Зелен телефон”

Паднала от дърво сова в двора
на ОУ „Христо Ботев” в гр.
Пазарджик.
Намерена лястовичка с ранено
крило, до сградата на Общин
ска администрация Пещера.

Сигналът е основателен. Ранената
птица е изпратена за преглед и лечение
в спасителен център Стара Загора.
Сигналът е неоснователен. Птицата е
от вида черен бързолет /защитен съгл.
ЗБР/. Огледът й не установи травми и
наранявания. На основание чл. 39, ал.2,
т.1 от ЗБР птицата е пусната на
свобода в подходящ за вида район.
Сигналът е неоснователен. Извършена
е проверка на място и аварийно
измерване качеството на атмосферния
въздух. Констатирано е самозапалване
на биогаз по склона на тялото на
депото.
Сигналът не е от компетентността на
РИОСВ-Пазарджик.

