ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ МАЙ – 2018 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

1

02.05.2018г

„Зелен телефон”

2

03.05.2018г

„Електронна поща”

3

11.05.2018г

„Електронна поща”

4

11.05.2018г

„Зелен телефон”

5

14.05.2018г

„Зелен телефон”

6

14.05.2018г

„Зелен телефон”

Описание

Предприети действия

счупено Раненият защитен вид е изпратен за
лечение в спасителен център – Стара
Загора.
Незаконно
изграждане
на Съгласно приложение 1 към чл. 10, ал.
животновъдна ферма, кланичен 1 от Наредба № 3 за СОЗ, няма дейност
цех и мандра в санитарно със
забрана
или
ограничение,
охранителна зона (СОЗ), местност отговаряща на мандра и кланица. Не се
„Елова”, с. Кръстава, община предвижда заустване на отпадъчни
Велинград.
води в повърхностен водоприемник.
Образувано
нерегламентирано Извършено е почистване в изпълнение
сметище от битови, строителни и на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 15
масово разпространени отпадъци от ЗУО. Замърсяването е ликвидирано.
в землището на с. Оборище, общи
на Панагюрище.
Намерен щъркел със счупено Раненият защитен вид е изпратен за
крило в с. Хаджиево.
лечение в спасителен център – Стара
Загора.
Ежедневно изгаряне на кабели от Проверката не констатира изгаряне на
фирма за вторични суровини в кабели и/или друг вид отпадъци на
стария стопански двор в село площадката, около нея и в целия
Главиница.
стопански двор, както и наличие на
следи от извършване на такава дейност.
Водата в р. Марица, под моста Констатирано е наличие на следи от
при акумулаторния завод в гр. разлив след лагуните на „Свиком”АД.
Пазарджик е оцветена в червено- Дадени са преписания за прекратяване
черно.
на изтичането на площадкови води към
лагуните и предприемане на мерки за
осигуряване на свободен обем.

Последващ
контрол

Намерен щъркел със
крило в с. Цар Асен.

С писмо
№КД-032009/18.05.2018г
”Свиком”АД
уведомява за пре
дприетите мерки
и за изпълнение

на дадените пред
писания.
7

17.05.2018г

„Зелен телефон”

8

17.05.2018г

„Електронна поща”

9

18.05.2018г

„Зелен телефон”

10

18.05.2018г

„Зелен телефон”

11

29.05.2018г

„Електронна поща”

Водата в реката при
Исперихово е побеляла.
мъртва риба.

село Установена е мъртва риба на дъното на
Има р. Стара река, под пешеходен мост в с.
Исперихово. На другите обходени
участъци по реката в гр. Пещера не е
установена мъртва риба. Взети са
водни проби от изход на ПСОВ на
„Биовет”АД
и
ГПСОВ-Пещера.
Моментните показатели не показват
превишение на ИЕО от точковите
източници – ПСОВ-Биовет и ГПСОВПещера.
Замърсяване на околната среда, Не са констатирани нарушения на
въздуха и водата от неправомерно екологичното законодателство.
отглеждане на стадо едър рогат
добитък в село Козарско.
Паднала и ранена сова в село Раненият защитен вид е изпратен за
Юнаците.
лечение в спасителен център – Стара
Загора.
Водата в реката, в центъра на град Дадени са предписания да се
Стрелча, е черна.
преустанови изпускането на отпадъчни
води от инсталацията за производство
на етерични масла на „Катеко“ООД и
да се представи информация в РИОСВ.
Несъгласие с предстоящи сон- Компетентен орган по процедурата
дажи, с цел проучване, за наличие Оценка за съвместимост (ОС) за
на залежи от медна руда в посочените дейности е министърът на
землището на село Попинци, околната среда и водите.
местност „Петелово”.

Извършен е последващ контрол.
Предписанията
са изпълнени.

