ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ - 2012 ГОДИНА
№
1.

2.

3.

4.

Дата

Постъпил
Описание
Предприети действия
сигнал
11.10.2012г. Сигнал по Сигнал за обгазяване на с. Капитан Сигналът е основателен. След извършена
„Зеления Димитриево от самозапалване на проверка на 11.10.2012г. е дадено предписание
телефон” общинското сметище
на община Пазарджик да предприеме спешни
мерки за недопускане на замърсяване на
атмосферния въздух от самозапалване на
депото, да почисти от отпадъци замърсени
прилежащи терени и осигури денонощна охрана
за недопускане достъпа на хора, извършващи
нерегламентирани действия в района на депото.
Срок за изпълнение – 18.10.2012г.
11.10.2012г. Сигнал по Сигнал за замърсяване с отпадъци Сигналът е основателен. Дадено е предписание
„Зеления около реката при табелата на село да се извърши почистване на описаните терени,
телефон” Черногорово
и
наличие
на отпадъците, неподлежащи на повторна употреба
множество
нерегламентирани да се извозят за обезвреждане на общинско депо
сметища в района
– Пазарджик и да се предприемат мерки за
недопускане на нови замърсявания.
15.10.2012г. Сигнал по Сигнал за намерена ранена сова на Сигналът е основателен. Защитеният вид е със
„Зеления ул. „Теменуга” №3 в гр. счупено крило и счупени крака. Предаден е за
телефон” Пазарджик.
лечение и възстановяване на Спасителен център
за диви животни – гр. Стара Загора.
24.10.2012г. Сигнал по Сигнал
за
образувало
се Сигналът е неоснователен. При проверка на
„Зеления нерегламентиРИОСВ на 25.10.2012г. е консатирано наличие
телефон” рано сметище до училището в село на складирани строителни отпадъци от ремонт
Злона уличната мрежа. Дадено е предписание на
кучене.
кмета на населеното място да ги извози за
обезвреждане/оползотворяване,
съгласно

Последващ контрол
При извършена контролна
проверка на 19.10.2012г. се
констатира, че дадените
предписания са изпълнени.

5.

произхода и свойствата им, както и да уведоми
писмено РИОСВ-Пазарджик след приключване
на разпоредените действия.
26.10.2012г. Сигнал по Сигнал за замърсен въздух от Сигналът е основателен. При проверка в деня на
„Зеления производство на дървени въглища подаване на сигнала - 26.10.2012г. експертите
телефон в района между гр. Септември и констатираха
липса
на
пречиствателни
гр. Ветрен.
съоръжения и извършени собствени периодични
измервания. Съставен е акт №83. На
Управителя на фирмата са дадени предписания
да представи в РИОСВ: документ за промяна
предназначението на земята, документ за
платена такса опаковки и за регистрация по
RICH.

