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

Дата

Постъпил сигнал

1

03.06.2018г

„Зелен телефон”

2

06.06.2018г

„Зелен телефон”

3

11.06.2018г

„Електронна поща”

Описание

Предприети действия

Наличие на умряла риба в река При проверката са взети водни проби
Марица, при моста между селата от реките Марица и Пишманка и от
Мирянци и Синитово.
изход /ЛПС/ - локални пречиствателни
съоръжения за промишлени отпадъчни
води на дружествата, заустващи в
градската канализация на Пазарджик.
Дадени са четири предписания на
„Екоинвест”ЕООД. Две от тях са
изпълнени. Останалите са с неизтекъл
срок. Предстои последващ контрол. На
дружеството е съставен акт по Закона
за водите, за констатирано превишение
на максимално допустимите концентрации /мдп/ на неразтворени вещества
по Наредба №7 в отпадъчните води на
обекта.
Паднала от дърво сова в центъра Проверка на място констатира, че
на гр. Пазарджик.
защитеният вид е в добро състояние.
Освободен е в подходящ за вида район.
Необичаен цвят на р. Луда Яна в Извършена е проверка и пробонас. Попинци и с. Бъта.
биране от посочените реки и от точката
на заустване на „Асарел Медет”АД.
Моментните показатели не индикират
замърсяване. Анализът на водните
проби също изключва обекта като
възможна причина за променения цвят
на реките. Причината са валежи и лоши

Последващ
контрол
Последващ
контрол
установи, че
третото
предписание е
изпълнено, а на
четвъртото е
удължен срока с
писмо с изходящ
№КД-032073/19.09.2018г

Заустване на отпадъчни води в
коритото на река Пишманка в с.
Дебращица.
Източване на септичната яма на
заведението „Родопско ханче” в с.
Варвара директно на улицата.

4

14.06.2018г

„Електронна поща”

5

15.06.2018г

„Електронна поща”

6

22.06.2018г

„Зелен телефон”

Паднало малко щъркелче
гнездо в село Исперихово.

7

27.06.2018г

„Зелен телефон”

8

28.06.2018г

„Зелен телефон”

Паднал щъркел от гнездото в с.
Крали Марко.
Млечно бяло и кафяво оцветяване
по р. Меде дере, приток на р.
Стрелчанска Луда Яна.

9

29.06.2018г

„Зелен телефон”

от

метеорологични условия в района.
Сигналът е препратен по компетентност на кмета на община Пазарджик.
Сигналът е предаден на община
Септември за проверка и информиране
на РИОСВ. Проверката не е установила
изтичане или следи от изтичане към
съседни улици и/или имоти. Лицето,
потърсено за контакт твърди, че не е
подавало сигнал и няма информация за
изтичане на отпадъчни води от
обществени заведения в с. Варвара.
Защитеният вид е в безпомощно
състояние. Изпратен е за лечение в
спасителния център на СНЦ”Зелени
Балкани” в гр. Стара Загора.
Защитеният вид е изпратен за преглед и
лечение в спасителен център.
Извършена е проверка на концесионната площ на кариера и са взети
водни проби от отпадъчните води.
Моментните показатели не индикират
замърсяване. Дадено е предписание за
почистване и удълбаване на утаителя
на кариера „Мали кладни дял”.

Паднало от гнездо малко щъркел- Защитеният вид е изпратен за преглед и
че със счупен крайник в село
лечение в спасителния център в гр.
Оборище, община Панагюрище.
Стара Загора.

Предписанието е
изпълнено. На
оператора е
съставен АУАН
по Закон за води
те (ЗВ), за
заустване на ОВ
без издадено
разрешително за
заустване.

