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

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия
Сигналът е основателен. Извършена е
проверка на място. Констатирано е
наличие на сметище и запалени
отпадъци от каучук и пластмаса. Не е
установен нарушителят. На кмета на с.
Хаджиево е дадено предписание да се
извърши почистване на замърсените с
отпадъци терени и да не се допуска
повторно замърсяване.
Сигналът е основателен. Горската
ушата сова е с ранено крило и силно
изтощена. Изпратена е в спасителен
център в гр. Стара Загора по реда на чл.
39, ал.2, т.2 на ЗБР.
Сигналът е неоснователен. Проверката
на място не установи нерегламентирана
дейност по разкомплектоване на
ИУМПС на посочения адрес в село
Юнаците.
Сигналът е основателен. Изпратено е
писмо до „ЕВН България Електроразпределение” с искане за поставяне
на изкуствена платформа за гнездене.
Сигналът е неоснователен. Извършена
е проверка на място. Не е установено
изгаряне на отпадъци.

1

01.03.2017г. „Зелен телефон”

Палене на гуми в участъка
между селата Триводици и
Огняново. Наличие на черен
дим и силна миризма.

2

13.03.2017г. „Зелен телефон”

Намерена ранена горска ушата
сова на ул. „Неофит Бозвели”
№13 в гр. Пазарджик.

3

13.03.2017г. „Зелен телефон”

Незаконно разкомплектоване
на автомобили в двора на
частен дом в с. Юнаците.

4

14.03.2017г. „Електронна поща”

Застрашено щъркелово гнездо
в бившия стопански двор
„Летище” в с. Мало Конаре.

5

15.03.2017г. „Зелен телефон”

Силна миризма от изгаряне на
отпадъци /парцали/ от дейноста на шивашки цех на ул.
„Пловдивска” в Пазарджик.

Последващ
контрол

6

16.03.2017г. „Електронна поща”

7

29.03.2017

„Електронна поща”

Поставени въпроси за спазване
на законовите изисквания за
изработването на ПУП-ППтрасе за водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр.
Септември.
Незаконно сметище в землище
то на с. Панагюрски колонии и
рязане на клони и секции от
букови и смърчови дървета
около вилните сгради.

Съгласно действащото законодателство
в областта на опазване на околната
среда, на най-ранен етап са проведени
всички процедури за така заявения
ПУП-ПП.
Сигналът е основателен. Има сметище
от строителни отпадъци и опаковки, но
не е в землището на с. Панагюрски
колонии, а в държавен горски фонд.
Има замърсявания с отпадъци около
горски пътища Дадено е предписание
за почистване на терените. Предстои
последващ контрол.

