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

Дата

Постъпил сигнал

1

12.06.2017г. „Електронна поща”

2

13.06.2017г. „Зелен телефон”

3

19.06.2017г. „Зелен телефон”

4

19.06.2017г. „Зелен телефон”

5

27.06.2017г. „Зелен телефон”

Описание

Предприети действия

Силно замърсен въздух от
горящо сметище между селата
Главиница
и
Капитан
Димитриево.
Продажба
на
забранени
торбички на градския пазар в
Пазарджик.
Микробус
с
№РА2474ВС всяка сутрин
между 9.00 и 9.30 часа зарежда
търговците.

Сигналът е основателен. Проверка на
място констатира самозапалване на
биогаз. Няма умишлен палеж на
отпадъци.
Сигналът е неоснователен. Извършена
проверка в периода 9.00-10.00 часа с
представител на БМ”СУОПКД” към
община Пазарджик не установи бус
или лице, което предлага полимерни
торбички с размер 49/59 и дебелина
под 25 микрона.
Сигналът е основателен. Изпратена е
писмена молба до”Електроразпределение юг ”ЕАД за поставяне на
изкуствена платформа на този стълб.

Двойка щъркели се опитва да
изгради
гнездо
върху
електрически
стълб
на
площада, до лечебницата в
село Динката.
Заклещен щъркел между двете
мантинели на АМ”Тракия”, на
89-ти км., до бензиностанция
„Шел”.
Специфично оцветяване на
река Стара, при шосеен мост
Брацигово-Пазарджик.
Има
измряла риба.

Сигналът е основателен. Защитеният
вид е със счупено крило . Изпратен е за
лечение в спасителния център за диви
животни в гр. Стара Загора.
Сигналът е основателен. Констатирано
е бледо кафяво оцветяване на водите и
мъртва риба с размери 6-15 см. в
застойни зони на речното легло. Взети
са водни проби за анализ от
отпадъчните води на двата точкови
източника, разположени по течението
на реката. Едната проба е от

Последващ
контрол

6

27.06.2017г. „Електронна поща”

7

27.06.2017г. „Зелен телефон”

8

29.06.2017г. „Зелен телефон”

Системно
обгазяване
на
квартал
„Запад”
в
гр.
Пазарджик от дейността на
фабрика
за
мебели
на
„Николети”ЕООД. Изгарят се
отпадъци
с
неизвестен
произход. Кварталът мирище
на сметище.
Намерен щъркел със счупено
крило в село Пищигово.
Цистерни изхвърлят течност
от биоцентрали в землището
на село Исперихово.

пречиствателната
станция
за
отпадъчни води на „Биовет”АД, а
втората - от Градската пречиствателна
станция за отпадъчни води на гр.
Пещера. На ”Биовет”АД е дадено
предписание за ревизия на довеждащ
колектор за отпадъчни води, след
механичното стъпало и за подмяна на
затвор на байпас. Възможна причина за
мъртвата риба в р. Стара, освен
установените понижени стойности на
разтворен кислород в резултат на
рязкото затопляне може да бъде и
залпово замърсяване от изпуснати
отпадъчни
води.
Резултатите
и
анализът на водните проби ще изяснят
причината за инцидента.
Сигналът е основателен. В малкия
котел се горят отпадъци от ПДЧ. Няма
видимо замърсяване на въздуха.
Дадени са предписания на фирмата да
класифицира отпадъците от дейността
и да подаде заявление по чл.35 от ЗУО
за дейности по оползотворяване на
отпадък трици и изрезки.
Сигналът е основателен. Ранената
птица е изпратена за преглед и лечение
в Спасителен център - гр. Стара Загора.
Сигналът е основателен. Представен е
договор за ползване на земеделска земя
и последващо наторяване.

