ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ – 2018 ГОДИНА
№
1

Дата
04.10.2018г

Постъпил сигнал
„Електронна поща”

Описание
Шумово и прахово замърсяване от
местните фабрики за производство на ориз, намиращи се в
непосредствена близост до къщи в
село Ковачево.

2

04.10.2018г

„Електронна поща”

Горящо сметище в село Лесичово
непрестанно обгазява селото със
задушлив дим и силна миризма.

3

08.10.2018г

„Електронна поща”

4

09.10.2018г

„Електронна поща”

Убити два екземпляра от защите
ния вид „белоока потапница” в ЗЗ
„Рибарници Звъничево”.
Системно обгазяване на жителите
на с. Главиница с миризма, сходна
на метан, от дейността на фирма
„Екобулхарт”ЕООД.

5

15.10.2018г

„Електронна поща”

Извършване на дейности в
речното корито на река Луда Яна.

Предприети действия
В момента на проверката, на двете
производствени площадки се извършва
производствена дейност. Констатирано
е, че и от двете производства има
прахови емисии. На операторите са
дадени предписания за предприемане
на
мерки
за
недопускане
на
неорганизирани емисии. Предстои
последващ контрол на дадените
предписания.
В
момента
на
проверката
се
констатира, че няма запалени отпадъци
и процесите на горене на отпадъци са
преустановени.
Има
огнища
на
самозапалване на биогаз с малък
интензитет на отделяне на димни
газове с бял цвят. На община Лесичово
са дадени предписания с постоянен
срок и отговорник.
Сигналът е изпратен до Окръжна
прокуратура – Пазарджик за предпри
емане на действия по компетентност.
При извършване на проверката не са
констатирани миризми от дейността.
Извършен е 24 часов имисионен
контрол с мобилна автоматична
станция (МАС). Очакват се резултатите.
Сигналът е от компетентността на БД
ИБР Пловдив.

Последващ контрол
Последващ контрол
установи, че мерките,
предприети от опера
торите, са недостатъч
ни. Не е преустано
вено праховото замър
сяване. На управителя
на ”Балкан Райс”ООД
е съставен АУАН по
ЗООС.

6

15.10.2018г

„Зелен телефон”

Ранен полски блатар в шахта на
помпената станция в с. Ляхово.
Противозаконни действия на
територията
на
местностите
„Клептуза” и „Бялата скала” в гр.
Велинград.
Намерена кукумявка в село
Козарско, която не може да лети.

7

15.10.2018г

„Електронна поща”

8

23.10.2018г

„Зелен телефон”

9

29.10.2018г

„Електронна поща”

Образувано сметище от строителни и битови отпадъци в имот, в
местност „Лаката”, в землището
на село Черногорово.

10

31.10.2018г

„Електронна поща”

Образувано сметище на улица
„Петрохан”, до СУ „Димитър
Гачев” в гр. Пазарджик.

Защитеният вид е изпратен за преглед в
спасителния център в гр. Стара Загора.
Изложените в сигнала обстоятелства не
са нарушение на нормативните актове
от компетентността на РИОСВПазарджик.
На основание чл. 39 от ЗБР птицата без
наранявания е освободена в подходящ
район.
Имотите са частни, собственост на подателя на сигнала, който е информиран
от РИОСВ, че когато причинителите на
отпадъците са неизвестни, разходите за
възстановяване на качествата на околна
та среда се поемат от лицето, в чието
държане се намират отпадъците.
Прилага се чл. 55, ал.1 и ал.2 от ЗУО.
Сигналът е изпратен по компетентност
до Община Пазарджик за предприемане на мерки и за уведомяване на
РИОСВ
за
резултатите
от
почистването.

