ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ – 2019 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия
Проверката, извършена по време на
тържеството установи, че гайдарите и
танцьорите са изпълнили програмата си
пред
пещерата.
Във
вътрешното
пространство не е вдиган шум.

1

03.01.2019г

„Зелен телефон”

Провеждане на събитие в пещера
„Снежанка”, съпроводено със
свирене на гайди и танци, води до
безпокойство на прилепите, които
зимуват там.

2

03.01.2019г

„Електронна поща”

Замърсяване с отпадъци на ЗМ Сигналът е изпратен до ТП ДГС
"Св. Георги”, над с. Варвара. Пазарджик за предприемане на действия
Всяка година тук се провежда по компетентност.
събор, след който мястото
прилича на бунище.

3

04.01.2019г

„Електронна поща”

Опасност от срутване на голяма
скална маса в непосредствена
близост до туристическата пътека
от с. Варвара до х. Равно поле, по
Чепинското дефиле.

Сигналът е изпратен до РДГ Пазарджик,
ТП ДГС Пазарджик и Туристическо
дружество
„Незабравка”
за
предприемане
на
действия
по
компетентност.

Последващ контрол

4

07.01.2019г

„Зелен телефон”

Паднала от дърво малка сова на
ул. „Гурко”, срещу плувния
басейн в гр. Пазарджик. Видимо
совата не е ранена, но не може да
лети.

Защитеният вид е в добро състояние, без
видими наранявания и/или счупвания. На
основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР
птицата е освободена в подходящ за вида
район.

5

09.01.2019г

„Официална поща”

Твърдения
за
изтичане
на
отпадъчни води в река Чепинска
при с. Варвара от хотел „Аква
Варвара” и от двете обществени
бани на фирма „Варварски
минерални бани”ЕООД.

Хотел „Аква Варвара” разполага с
пречиствателна станция за отпадъчни
води – “Biocon 50 – standart” и
разрешително за заустване, издадено от
Басейнова дирекция ИБР Пловдив.
Резултатите от физикохимичния анализ
(ФХА) са в рамките на индивидуалните
емисионни ограничения (ИЕО), поставе
ни в разрешителното.
Извършена е проверка на „Варварски
минерални бани”. Установено е, че
обектът има септична яма. Започнала е
реконструкция на банята в „Къща за
гости и СПА център”. В проекта е
предвидено заустване на отпадъчните
води в ПСОВ.
Проверена е и банята в с. Варвара.
Установено е, че отпадъчните води
постъпват в пречиствателно съоръжение – трикамерна бетонна септична
яма. На управителя на дружеството са
дадени предписания за почистване на
септичната яма, на тревни площи от
отпадъци и за подаване на документи по
процедура за заустване в БД ИБР.

6

14.01.2019

„Официална поща”

7

15.01.2019

„Зелен телефон”

8

23.01.2019

„Официална поща”

Извършване на сеч в землището
на с. Церово, вследствие на която
асфалтовият път до историческа
забележителност „Бенковска поля
на” е разбит от тежки машини и
затрупан с клони и остатъци от
сечта.
Силно запрашаване на въздуха в
района на фирма „Рьофикс”
ЕООД, гр. Септември.

РИОСВ изиска с писмо от ТП ДГС
Пазарджик информация и документи с
цел предприемане на последващи
действия.

Констатирано е запрашаване в района на
работната площадка. Заради ниските
температури, част от оросителната
система
не
работи.
Дадени
са
предписания
да
се
предприемат
необходимите мерки за недопускане на
запрашаване.
От три месеца водата в река За посочения период са извършени седем
„Стара река” при с. Бяга е мътна и проверки.
Установено
е,
че
с пяна.
замърсяването на реката е вследствие
реконструкция на
Пречиствателната
станция за отпадъчни води (ПСОВ) на
„Биовет”АД, гр. Пещера. За установени
административни нарушения са съста
вени два акта и е наложена текуща
месечна санкция в размер на 13 258 лв.
Дружеството е представило план с
конкретни мерки и действия за
ограничаване
на
замърсяването.
Реконструкцията се очаква да приклю чи
в края на м. май 2019 г.

9

28.01.2019

„Електронна поща”

Образувано
нерегламентирано Предстои проверка.
сметище в с. Лесичово, местност
„Капачово дере”.

10

28.01.2019

„Зелен телефон”

Намерен ранен мишелов на ул. При огледа на птицата се установи, че тя
„Пловдивска” в гр. Пазарджик.
е в добро състояние. На основание чл. 39
от ЗБР е освободена в подходящ район.

11

31.01.2019

„Зелен телефон”

Забелязан гъст, черен дим на
29.01.2019 г., по пътя СофияПловдив, на 1 км. от разклона за
Пазарджик, от дясната страна.
Според подалия сигнала, на
мястото има оранжерии.

Проверка на оранжерия за зеленчуци в
землището на с. Сарая установи, че в
парокотелното са монтирани две котела
на твърдо гориво с общ въздухопровод,
под 500 кW. В момента на проверката
котлите не работят. Използват се при
ниски температури, опасни
за
насажденията. На земеделския про
изводител
е
дадено
предписание
използваните твърди горива за отопление
на оранжерията да отговарят на
разпоредбите на Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ).

