ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – 2015 ГОДИНА
№
Дата
1 01.09.2015г.

Постъпил сигнал
„Зелен телефон”

2

01.09.2015г.

„Зелен телефон”

3

06.09.2015г.

„Зелен телефон”

4

09.09.2015г.

Електронна поща

Описание
Разкопани ливади и образувано нерегламентирано сметище
до бетонов център, близо до
завод „Кристал” в град
Велинград.

Предприети действия
Сигналът е основателен. Дадени са
предписания
за
почистване
от
строителни
отпадъци
и
инертни
материали на имотите, собственост на
„Металика”ЕООД и възстановяване на
почвената покривка, както и за
почистване от община Велинград на
битови отпадъци до бетоновия център в
местността
„Калище”.
Предстои
последващ контрол за изпълнението им.
Умряла риба в яз. „Доспат” в Сигналът е препратен по компетентност
землището на гр. Сърница.
на Басейнова Дирекция – Благоевград.
Река Стара река, при моста на Сигналът е основателен. Взети са водни
с. Бяга, тече кафява.
проби от два пункта. Проверката констатира, че поради запушване на
канализацията изтичат канализационни
води от преливника на канализационен
колектор-сесевер
на
градската
канализация в Пещера. За ок около час
служителите й са отстрани прли прблема
– писмо от община Пещера с вх №КД-033259/12.09.2015г
Извършва се строителство в Сигналът е неоснователен. Проверка по
защитени зони от НЕМ документи установи, че сигналът визира

Последващ контрол
Срокът за изпълнение
на предписанието е
удължен
до
03.01.2016г.

5

10.09.2015г.

Електронна поща

6

29.09.2015г.

Електронна поща

7

30.09.2015г.

„Зелен телефон”

„НАТУРА 2000” – „Родопи изграждането
на
водопровод
за
Западни” BG0001030 и BG водоснабдяване на село Грашево,
0002063 „Западни Родопи”.
община Велинград.Това инвестиционно
намерение е съгласувано от РИОСВПазарджик
още
през
2009г.
за
процедурите ОВОС и Оценка за
съвместимост. Изпратен е отговор по ел.
поща до подалия сигнала гражданин –
КД-09-38С/16.10.2015г.
Изхвърлени
строителни Сигналът е неоснователен. Не е конотпадъци на пътя Златица- статирано такова изхвърляне. В един от
Панагюрище,
депонирани по посочените райони – отсечката между
промишлени
отпадъци
и Панагюрище и с. Панагюрски колонии,
утайки
край
пътя край републикански път ІІ-37 е
Панагюрище-Пазарджик, изси- извършено почистване на отводнително
пани контейнери с твърди съоръжение – канавки. Отпадъците са
битови отпадъци на незаконно изоставени край пътя, без да се отстранят
депо по пътя
Лесичово- и предадат за следващо третиране.
Мухово.
Община
Панагюрище
писмено
е
уведомила притежателя на отпадъците и
дала срок за отстраняването им.
Нетърпима миризма и дим от Предаден по компетентност на община
комина
на
общинската Велинград. Екологът на общ. Велинград
болница във Велинград.
уведоми РИОСВ, че по време на
проверката е забранил изгарянето на
отпъдъци с цел отопление в болницата.
Защитен вид в безпомощно със Сигналът е основателен. Птицататояние.
обикновен мишелов със счупено крило, е
изпратена за лечение в Спасителен
център – гр. Стара Загора.

Предписанието,
дадено на община
Стрелча е изпълнено.
Терените
са
почистени. Проверка
от 14.10.2015г. не
констатира ново
замърсяване. Отговор
на подалия сигнала с
писмо
№КД-0939с/07.10.15г.

