ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК
ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

1.

01.10.2021 г.

По електронна поща

2.

01.10.2021 г.

По „зелен телефон“

Описание

Предприети действия

Наличие
на
нерегламентирани При извършената проверка в землището на
сметища на територията на община община Ракитово са констатирани замърРакитово.
сявания със смесени битови, строителни и
пластмасови отпадъци в м. „Лъвчето“- на
150 м. след чешмата, в поземлен имот
общинска частна собственост и в м.
„Калинката“ – в два поземлени имота с
начин на трайно ползване - нива. На кмета
на община Ракитово са дадени предписания
със срок за почистване на замърсения терен
в м. „Лъвчето“, за установяване на реалните
собственици на имотите в м. „Калинката“,
за почистване на замърсянията с отпадъци и
за предприемане на мерки за недопускане на
нови.
Нерегламентирано
сметище
на При проверката на посочените в сигнала
изхода на с. Памидово, в посока с. терени e констатирано замърсяване с
Величково.
различни видове отпадъци: строителни
отпадъци, седалки, брони и кори от
ИУМПС, ИУГ, найлони и опаковки пластмасови, стъклени, метални. На
кметовете на община Пазарджик и на
община Лесичово е дадено предписание със
срок, да организират почистването на
замърсените терени и да не се допуска
последващо
замърсяване.
Предстои
последващ контрол.

Последващ
контрол

При
последващ
контрол на
даденото
предписание се
установи, че
отпадъците
в землището
на село
Памидово са
почистени.
Предстои
последващ

3.

01.10.2021 г.

По електронна поща

4.

05.10.2021 г.

По „зелен телефон“

Незаконно сметище на брега на р. Извършена е съвместна проверка с предстаТополница, край с. Калугерово, общ. вител на община Лесичово. Констатира се,
Лесичово.
че в поземлен имот-общинска собственост, е
образувано сметище от строителни и битови
отпадъци. След излъчен репортаж по БТВ
общината е започнала почистване на замърсения терен. Събраните в три контейнера
битови отпадъци са извозени на регионалното депо. На кмета на общината е
дадено предписание до 29.10.2021 год. да
довърши почистването и предприеме мерки
за недопускане на последващо замърсяване.
Предстои последващ контрол.
Запрашаване на въздуха от дейността При извършената проверка се констатира,
на цех за производство на бетонови че работната площадка се намира в бившия
изделия в с. Исперихово.
стопански двор и е с твърда бетонна
настилка.
Инертните
материали
се
съхраняват в открити бетонни клетки. За
приготвянето на бетонните разтвори,
същите се изсипват с фадрома в бункер.
Циментът се съхранява в един силоз.
Разтоварването от циментовоза в силоза се
извършва под налягане. При разтоварване,
към отдушника на силоза се поставя ръкав
за улавяне на цимента. Приготвянето на
бетонните изделия се извършва в
производствено
хале
с
автоматична
вибропресовъчна машина. В момента на
проверката не се извършва разтоварване на

контрол на
терена в
землището
на село
Величково.
При
последващ
контрол на
даденото
предписание се
установи, че
отпадъците
в землището
на с.
Калугерово
са
почистени.

5.

06.10.2021 г.

По „зелен телефон“

6.

12.10.2021 г.

По електронна поща

цимент
и
инертни
материали.
Метеорологични условия по време на
проверката – дъжд; вятър – 7,2 m/s;
температура – 16 градуса, при което не се
констатира запрашаване.
Дим и силно задушлива миризма от Извършена е проверка на обект ГПСОВ,
пречиствателната станция до село УПИ I-36, м. „Чумур Тарла“, землище на с.
Мирянци.
Мирянци, стопанисван от „В и К услуги“
ЕООД, гр. Пазарджик. Установи се, че на
25.09.2021 г. на територията й е възникнал
пожар (зад откритите изсушителни полета и
около пясъкосъдържателя, както и в
земеделски земи около ПС). Пожарът е
потушен от ПБЗН, но два дни по-късно, на
няколко участъка зад откритите изсушители
продължава да тлее. На производствената
площадка се усеща миризма от извършваната дейност. Извън границата на обекта не
се усещат неприятни миризми.
Неприятна миризма от нерегламенти- При съвместна проверка от експерти на
рано сметище в гр. Велинград.
РИОСВ-Пазарджик и представител на
Община Велинград е констатирано наличие
на смесени битови, строителни отпадъци,
пластмаса, стъклени бутилки и храстова
растителност на посочените в сигнала
места. Справка в кадастралната карта
установи, че замърсеният терен се състои от
няколко частни имота - земеделска земя,
чиито собственици са задължени по ЗУО да
отстранят отпадъците от мястото на
нерегламентираното им изхвърляне, когато
причинителите на отпадъците са неизвестни. Дадено е предписание със срок на кмета
на община Велинград да уведоми

7.

13.10.2021 г.

По „зелен телефон“

Намерена граблива птица, полужива,
в частен дом в гр. Велинград.

8.

14.10.2021 г.

По „зелен телефон“

Млад щъркел обикаля от няколко дни
в района на бензиностанция „Лукойл“, при км. 88 на автомагистрала
„Тракия“, в посока София.

9.

15.10.2021 г.

По електронна поща

Предизвикани напуквания на къщите
и опасност за живота на хората в с.
Мирянци от дейността на кариера за
добив на строителни материали на
„Кариери Пазарджик“ООД.

собствениците на имотите за предприемане
на действия по почистването им, както и за
недопускане на последващи замърсявания.
Предстои последващ контрол за изпълнението му и за постигнатите резултати.
От изпратени чрез Viber снимки се установи, че птицата е бързолет (Apus). На
подателя на сигнала са дадени указания и е
процедирано по реда на чл. 39, ал. 2, т. 4 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
При проверката се установи, че екземпляр
от вида бял щъркел е кацнал на паркинга на
бензиностанция „Лукойл“, на км. 88 на
АМ„Тракия“. При доближаването му, с цел
оглед, птицата е отлетяла и кацнала върху
контейнер във видимо добро физическо
състояние. Преценено е, че защитеният вид
не бива да бъде обезпокояван, в изпълнение
на забраните на чл. 38 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР).
РИОСВ-Пазарджик извърши проверка по
сигнала. В момента на проверката се
извършва производствена дейност - добив
на баластра. Транспортните средства
използват път от находището, излизащ на
пътя гр. Пазарджик – с. Огняново, при
ГПСОВ-Пазарджик. Посредством трактор с
прикачена
цистерна
концесионерът
извършва периодично оросяване /през 30
мин./ на пътя - от началото, до края на
работния ден. Пътят е оросен и няма
предпоставка за запрашаване при преминаване на транспортните средства. С цел
изясняване параметрите на добива, съгласно

10.

18.10.2021 г.

По „зелен телефон“

Намерен ранен мишелов в село
Синитово.

11.

28.10.2021 г.

По „зелен телефон“

В бившия ДАП в гр. Пещера, на ул.
„Михаил Такев“ № 144 се носи
задушлива миризма на лепила от
дейността
на
мебелна
фирма
ЕТ“Ефи“.

технологията, утвърдена в съгласувания
цялостен работен проект на находището,
директорът на РИОСВ-Пазарджик направи
писмено предложение до министъра на
енергетиката,
същият
да
възложи
хидрографско измерване на добивния
участък и картиране на дъното на
баластриерата с изготвяне на цифрова
батиметрична
снимка,
геодезичско
заснемане на прилежащия терен със сонар
(ехолот) и GPS, заверени от метрологичен
контрол и изготвяне на становище от
експерти от минно-геоложкия универ- ситет
„Св. Иван Рилски“, за установяване на
евентуална причинно-следствена връзка
мужду дейността на кариерата и описаните
в сигнала напуквания на къщи в с. Мирянци,
както и въздействието върху състава и
количеството на подземните води.
В РИОСВ-Пазарджик е докарана граблива
птица в безпомощно състояние. Определена
е като Черношипа ветрушка (керкенез), а не
като обикновен мишелов. При огледа се
установи нараняване на крилото й. На
основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗБР птицата е
изпратена за лечение в спасителния център
за диви животни в гр. Стара Загора.
При проверка на обекта се установи, че за
отопление на основното производствено
помещение е монтирана печка на твърдо
гориво с мощност 30 кW, която в момента
не работи, но до нея са складирани за горене
дърва. Височината на комина е около 2,5 м.
над покрива на сградата. Всяка от машините

12.

28.10.2021 г.

По „зелен телефон“

в производственото помещение е с локална
аспирационна сис –
тема, отвеждаща праховите емисии в съдове
до машините. Бояджийното помеще
ние също в момента не работи, а само при
необходимост, max 1-2 часа месечно.
Констатирани са отпадъци от производствената дейност – трици и талаж. ЕТ не е
извършил класификация на отпадъците по
реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2/2014г.
Дадено е предписание за отстраняване на
това несъответствие. В момента на проверката, органолептично не се констатира
замърсяване на атмосферния въздух, както
и миризми от работната площадка.
Замърсяване на атмосферния въздух Проверката на РИОСВ-Пазарджик се
от дейността на цех за производство извърши в присъствието на сигналопона пелети, в двор на ТКЗС в с. дателя и на управителя на цеха за
Оборище, общ. Панагюрище.
производство на пелети от дървесен чипс в
с. Оборище. Производствената дейност на
площадката се извършва чрез раздробяване
на чипс на нарязан объл дървен материал в
дробилка. Получената суровина за производство на пелети се изсушава в сушилня с
горещ въздух от монтиран до сушилнята
котел, работещ на дърва. Отработеният
въздух
от
сушилнята
се
изпуска
организирано в атмосферния въздух
посредством изпускащо устройство (комин)
с височина около 12 м. от кота терен. В
документацията на обекта, съгласувана с
РИОСВ-Пазарджик е посочена височина на
изпускащото устройство 14 м. от кота терен.
Не се установи изгаряне на отпадъци в

13.

29.10.2021 г.

По електронна поща

Задимяване, силна миризма и гъст
черен дим от новоизградена инсталация за преработка на отпадъци в
местността „Благовото“, землище на
гр. Велинград.

14.

29.10.2021 г.

По електронна поща

Нерегламентирано сметище в района
на старата борса, по поречието на
река Марица, в землището на с.
Огняново.

котела. Изпусканият дим от комина е
светъл, бял. На 11.10.2021 г. от лицензирана
измервателна лаборатория на обекта са
извършени
собствени
периодични
измервания на емисии на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от
неподвижен източник на емисии. При
днешната проверка са дадени 2 предписания
- височината на изпускащото устройство
(комин) да се вдигне на необходимата
височина, съобразно Наредба №1 от 2005 г.
и доклад с получените резултати от собствените периодични измервания (СПИ) да бъде
представен в инспекцията. Предстои последващ контрол.
При извършената съвместна проверка с
еколога на община Велинград се констатира, че след подаден сигнал на 09.11.2021 г.
за запалени растителни отпадъци в м.
„Казаков въбел“ и е организирано гасенето
им от Районна служба противопожарна
безопасност. На 11.11.2021 г. отпадъците са
почистени от община Велинград. При
проверката не се констатираха нерегламентирани сметища, които горят или димят на
местата, посочени в сигнала.
При проверка на РИОСВ-Пазарджик се
констатира наличие на различни видове
отпадъци по цялата дължина на старото
стоково тържище и по дигата на р. Марица,
по посока на течението й. Установени са
купчини строителни отпадъци, отпадъци от
пластмасови и метални опаковки, части от
ИУМПС и ИУЕЕО, растителни и смесени

битови отпадъци, както и видими следи от
нерегламентирано изгаряне на отпадъци.
Дадено е предписание на кмета на община
Пазарджик за почистване на замърсените
терени и недопускане на последващо
замърсяване. Предстои последващ контрол.

