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

Дата

Постъпил сигнал

1

09.09.2017г. „Зелен телефон”

2

11.09.2017г. „Зелен телефон”

Описание

Предприети действия

Последващ
контрол

Неприятни миризми в квартал Сигналът е неоснователен. Извършен е
„Изгрев” на град Пещера.
обход на квартал „Изгрев”, гр. Пещера,
на промишлената зона в района на ЖП
гарата и в районите около площадките
на „Биовет”АД и „ВП Брандс”АД. Не
са установени миризми. Сигналоподате
лят е уведомен, но е отказал да
присъства на проверката.
Неприятна миризма и летлив Сигналът е основателен. Органолепти Предстои контрол
бял прах от фабрика за чно се усеща миризма от обекта. При
производство
на
капачки измерването е регистриран само СО2 ,
„Гудекс” в гр. Пещера, в със стойност, много по-малка от
района около автогарата.
граничните стойности във въздуха при
аварийни ситуации. Дадени са четири
/4/ предписания – да се представи
справка за годишната консумация на
летливи органични съединения (ЛОС)
за 2016 год., да се спазват
разпоредбите на чл.20, ал.8 на Наредба
№7/2003год.,
да
се
извърши
регистрация на инсталацията по чл. 30
на ЗЧАВ и да се спазят чл.31 и чл.39 на
Наредба №6/1999, т.е. да се извършат
собствени периодични измервания на
емисиите в атмосферния въздух.

3

14.09.2017г. „Зелен телефон”

4

15.09.2017г. „Зелен телефон”

5

18.09.2017г. „Електронна поща”

6

25.09.2017г. „Електронна поща”

7

28.09.2017г. „Електронна поща”

Измряла риба по течението на Не се констатира измряла риба. В хода
р. Марица, в района на старата на проверката е установено, че от
„Тарита”, зад „Ситроен”.
предприятие за преработка на домати
изтичат отпадъчни води в района на
площадката. Установено е, че не се
поддържат пречиствателните съоръжения в техническа изправност. Взети са
водни проби от шахтата преди вливане
в градска канализация. Дадени са две
/2/ предписания. Лабораторните анализи показват превишения на показатели
–те съгласно Наредба №7. Извършен е
последващ контрол на дадените
предписания – изпълнени са. Предстои
съставяне на АУАН.
Реката в село Калугерово, Сигналът е неоснователен. Извършена
която
минава
край е проверка в присъствието на сигнало
ракиджийницата, тече мътна и подателя. Не се установи изтичане на
кисела.
Каналът
до отпадъчни води към канала и реката.
ракиджийницата е замърсен.
Горящо сметище между селата Сигналът е неоснователен. Няма
Алеко
Константиново
и запалени отпадъци и задимяване в
Капитан Димитриево.
близките населени места. Констатира
се наличие на самозапалване на биогаз
– на множество места, с висока
интензивност на отделяните в атмосферния въздух димни газове с бял цвят.
Замърсяване с отпадъци в м. Сигналът е неоснователен. Проверката
„Широка поляна”.
не
констатира
нерегламентирани
сметища и замърсявания с отпадъци.
Незаконно строителство на Процедурата по ОВОС за ИП на
хими- чески завод в град „Биовет”АД, гр. Пещера е проведена
Пещера и неспазване на при стриктно спазване на ЗООС, ЗБР и
процедурата по глава шеста от Наредбата за ОВОС.

Съставен е акт по
Закон за водите за
заустване в град ската канализация
на Пазарджик на
отпадъчни води с
наднормено съдър
жание на неразтво
рени вещества и
БПК5.

ЗООС.

Издаденото Решение по ОВОС №33/2017г. е вляз ло в сила. При
съвместна проверка на 24.10.2017год.
от работна група с представители на
ДНСК-София,
РДНСК
ЮЦР-П-к,
РОНСК-П-к,
и
общинска
администрация - Пещера се установи,
че към момента на площад ката не са
извършени
строително-монтажни
работи в нарушение на ЗУТ.

