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ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА
Дата
Постъпил сигнал
Описание
Предприети действия
Последващ
контрол
07.01.2022 г.
„Електронна поща“ На общинска мера, срещу стопанския Изпратен по компетентност до кмета на
двор в с. Мало Конаре има образувано Община Пазарджик, във връзка със задълнерегламентирано сметище, което се жения по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.
разраства ежедневно.
13.01.2022 г.
„Електронна поща“ Палене на автомобили, гуми и кабели Изпратен по компетентност до кмета на
в ромската махала в с. Виноградец Община Септември и до кмета на село
през деня и във вечерните часове.
Виноградец, във връзка със задълженията
по ЗУО.
17.01.2022 г.
„Електронна поща“ Замърсяване с отпадъци заради Изпратен по компетентност до кмета на
непочистени контейнери и прилежаща Община Септември, във връзка със задълта им територия до бензиностанция женията по ЗУО.
„Круиз“ – АМ “Тракия“ (61км. в
посока София, по пътя за с. Долно
Вършило).
18.01.2022 г.
„Електронна поща“ Рушащ се път, непочистено дере и Изпратен за предприемане на действия по
незаконна сеч, която предизвиква компетентност до директора на РДГ
свлачища в с. Момина Клисура, на ул. Пазарджик.
„12-та“ № 7.
20.01.2022 г.
„Електронна поща“ Нерегламенитарни сметища и отпадъч Експерти на РИОСВ-Пазарджик извършини води, които се оттичат в коритото ха проверка на място, която установи, че
на
вече
несъществуваща
река, сигналът е основателен. Дадено е
застрашават хигиената и здравето на предписание на кмета на община
хората в с. Ковачево, общ. Септември. Септември да предприеме мерки за
почистване на терена от констатираното
замърсяване с отпадъци и за недопускане
на ново. РИОСВ ще упражни последващ
контрол.
До рекултивираното сметище на град Констатациите от проверката на РИОСВ
20.01.2022 г.
„Зелен телефон“
Батак, в близост до язовира, се потвърдиха замърсяване с различни видове

изхвърлят тонове отпадъци.

7.

24.01.2022 г.

„Електронна поща“

Търговски обекти в гр. Пазарджик
подаряват найлонови торбички на
клиентите си, вместо същите да се
заплащат.

8.

28.01.2022 г.

„Зелен телефон“

Изгаряне на отпадъчни материали –
гума, кожа и изкуствени материи в цех
за производство на обувки до детската
площадка в кв. „Изгрев“, гр. Пещера.

отпадъци на посочения терен. На кмета на
община Батак е дадено предписание да
организира почистването им в определен
срок. Предстои последващ контрол.
Извършени са проверки в три търговски
обекта в гр. Пазарджик. Установи се, че в
един от обектите само един размер
торбички се предлагат без заплащане. На
всички обекти са дадени указания
пластмасовите торбички за еднократна
употреба да се предлагат срещу заплащане
на крайните клиенти.
Извършена е проверка за изгаряне на
забранени материали /отпадъчни - гума,
кожа и изкуствени материи/ за отопление
на цех за производство на обувки в
кв.“Изгрев“, гр. Пещера. Към момента на
проверката не се констатира нерегламентирано изгаряне на отпадъци, образувани
от производствената дейност на посочения
в сигнала цех за обувки.

