ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННАТА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ – 2020 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия

1

07.02.2020г

Електронна поща

Наличие на замърсявания с отпа Извършена е проверка на място от
дъци в село Памидово, община експерти на РИОСВ – Пазарджик,
Лесичово.
съвместно с представител на община
Лесичово. Констатирано е наличие на
изхвърлени битови и строителни
отпадъци в имоти, общинска собственост. Дадено е задължително
предписание на кмета на община
Лесичово за почистване на замърсените
терени и предприемане на мерки за
недопускане на нови замърсявания.

2

11.02.2020г

„Зелен телефон”

3

11.02.2020г

Електронна поща

4

12.02.2020г

„Зелен телефон”

Сметището на град Пещера гори и За преценяване на ситуацията и
се носи неприятна миризма.
предприемане на действия РИОСВПазарджик изиска съдействие от
Община Пещера. Извършен е оглед на
място от гл. експерт СГВС към Община
Пещера. Констатирано е, че пожарът е
потушен. Извършено е запръстяване на
засегнатия участък.
Нерегламентирано изхвърляне на Сигналоподателят е уведомен, че
отпадъци по пътя Пловдив- замърсените райони не са в теритоПазарджик.
риалния обхват на РИОСВ-Пазарджик.
Задушлива миризма на амоняк в При извършения обход от специалисти
гр. Пещера.
на РИОСВ-Пазарджик на улици в
централната градска част на гр. Пещера
и по границите на работната площадка
на „Биовет“АД не се установи наличие

Последващ
контрол
Последващ
контрол на
даденото
предписание
установи, че то е
изпълнено.
Замърсените
терени в с.
Памидово са
почистени.
Поставени са
предупредителни
табелки.

5

13.02.2020г

Електронна поща

6

14.02.2020г

„Зелен телефон”

7

17.02.2020г

Електронна поща

на миризми.
Убит муфлон на територията на с. Муфлонът не е защитен вид по смисъла
Равногор, според публикация в на чл. 37 от ЗБР. Не е включен в
социалните мрежи.
Червената книга на Р България и не е
естествено разпространен вид в
България. Видът е разрешен за лов.
Снимката не е направена на територията на с. Равногор, общ. Брацигово.
Изсипване на големи количества При проверка на РИОСВ е дадено
битови отпадъци на закритото предписание да се отстранят от
сметище в с. Дъбравите, общ. площадката на общинското депо
Белово.
всички налични отпадъци и се предадат
за следващо третиране, като се спазва
приоритетния ред на управление в чл. 6
от ЗУО.

Изхвърляне на отпадъци от Проверка на РИОСВ констатира
автомобили от бус в землището на наличие на отпадъци от МПС – кори,
с. Синитево, общ. Пазарджик.
табла, седалки и др. в местност
„Стренчовица”. При проверката
в
землището на с. Синитово се установи
наличие и на други отпадъци. Дадено е
предписание на кмета на Община
Пазарджик да се организира почист
ване на констатираните замърсявания
с отпадъци в изпълнение на разпоред
бите на чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, като

На Община
Белово е наложена
принудителна
административна
мярка (ПАМ) за
забрана за
приемане,
съхраняване и
обезвреждане на
отпадъци на
площадката на
общинското депо
за неопасни
отпадъци на
Община Белово.
Последващ
контрол установи,
че отпадъците от
МПС в местност
„Стренчовица” са
почистени. В
канавката до
надлеза на ж.п.
ливията е
почистено
констатирано

8

17.02.2020г

Електронна поща

9

18.02.2020г

Официалната поща

10

18.02.2020г

Електронна поща

11

20.02.2020г

Електронна поща

12

24.02.2020г

„Зелен телефон”

се приложат текстовете на чл. 12 и чл. голямо количество
55 от същия закон. Със съдействието на дрехи.
РУП – Пазарджик и РУ – Пещера са
установени нарушителите. Предстои
съставяне на акт за установено
административно нарушение.
Наличие
на
отпадъци
от Сигналът е изпратен по компетентност
автомобили в близост до с. на общините Пазарджик, Пещера и
Огняново – Синитевски рид, на Брацигово.
територията на военното стрел
бище в с. Црънча и на баира
между с. Кап. Димитриево и гр.
Брацигово.
Нерегламентирани зауствания на Експерти на РИОСВ-Пазарджик извъротпадъчни води на територията на шиха проверки на хотелски комплекс
Варварски минерални бани, с. „Аква Варвара” и „Варварски минералВарвара, община Септември.
ни бани”ЕООД. Не са установени
нерегламентирани зауствания. Обектите имат разрешително за заустване на
отпадъчни води, издадено от БД ИБР.
Наличие на отпадъци около Сигналът е изпратен по компетентност
контейнери за отпадъци в кв. на Община Пазарджик, която уведоми
„Запад“, гр. Пазарджик.
РИОСВ писмено, че са предприети
необходимите
мерки
относно
отпадъците около контейнерите в кв.
„Запад”, гр. Пазарджик и че почистването им е ежедневно, по график, от
фирма „Брокс”ООД - клон Главиница.
Замърсяване
с
отпадъци
в Проверка по сигнала за нерегламенземлището на с. Елшица, община тирани замърсявани с отпадъци в
Панагюрище.
землището на село Елшица, община
Панагюрище установи, че е извършено
почистване на замърсените терени.
Река Луда Яна край моста при с. Сигналът незабавно е препратен до

Росен се е разпенила.

кмета на с. Росен. В рамките на 10
минути след получаване на сигнала е
извършена проверка от кмета. Не се
установи оцветяване и замътняване на
р. Луда Яна. Разпенването на реката е
характерно за този период на годината
и не е по-различно от предходните дни.
Сигналът е препратен по компетен
тност до кмета на с. Паталеница и
община Пазарджик. Обстойна проверка
на място от кмета на с. Паталеница не
констатира наличие на отпадъци.
Сигналът е предаден на Община
Пазарджик
за предприемане на
действия по компетентност.

13

24.02.2020г

„Зелен телефон”

Дерето на с. Паталеница, в посока
с. Црънча е затрупано с битови
отпадъци.

14

25.02.2020г

„Зелен телефон”

15

25.02.2020г

„Зелен телефон”

16

28.02.2020г

Електронна поща

В бившият двор на международни
превози, на ул. „Пловдивска“ в гр.
Пазарджик, в дърводелски цех се
горят отрови, лепила и парцали.
Река Тополница при с. Поибрене РИОСВ извърши незабавна проверка
тече бяла.
по течението на р. Медетска, приток на
р. Тополница. Сигналът по същество е
за оцветяване в бяло на р. Тополница
при с. Поибрене, но тъй като в този
район на РИОСВ-Пазарджик няма
обекти и дифузни източници, е
направен оглед по поречието на р.
Медетска, в района на площадка
„Медет”. Проверката е извършена в
присъствието на представители на
Община Панагюрище и РПУ Панагю
рище. Не са констатирани разливи или
заустване на отпадъчни води в р.
Медетска. От страна на Басейнова
дирекция също са извършени проверки
по течението на р. Тополница.
Рушащо се гнездо на щъркели на На този етап РИОСВ-Пазарджик не е

комина на СУ„Нешо Бончев“, гр. необходимо да предприема действия.
Панагюрище.
Всяка намеса би прогонила щъркелите
от гнездото.

