ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ-ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

Описание

1.

11.10.2022 г.

МОСВ

Реката, преминаваща до
ИМ“Оборище“, с. Оборище,
общ. Панагюрище е оцветена
в оранжев цвят.

2.

20.10.2022 г.

„Електронна поща“

3.

20.10.2022 г.

„Официална поща“

Предприети действия

РИОСВ извърши съвместна проверка с
експерти на Регионална Лаборатория към
ИАОС. Взета е водна проба от р. Панова. По
течението й няма точкови източници,
заустващи отпадъчни води. Моментните
показатели на водите й са в рамките на
допустимите норми. Не е констатирано
замърсяване.
Изтичане на отпадъчни води Сигналът е изпратен за предприемане на
в река Тополница в село действия по компетентност до Община
Калугерово, от канализа – Лесичово.
ционни тръби зад детската
градина.
Имоти
на
„Панагюрски Извършена е проверка на място от експерти
мини“ ЕАД се използват за на РИОСВ-Пазарджик, с участието на
сметища.
представители на Община Панагюрище.
Проверени са всички участъци, посочени в
сигнала. В двора на училището в с. Елшица и
в района няма наличие на отпадъци.
Североизточно от шахта „Извозна“, на площ
около 15 кв. м. има наличие на строителни
отпадъци /парчета тухли/. Под рудоспусъците
за претоварване на рудата на шахтата няма
отпадъци. В сградата на подемна станция има
строителни отпадъци, а в шахтите на
станцията се виждат отпадъци от разкомплектоване на МПС, пластмасови туби,
части от мека мебел и строителни отпадъци.
По протежението на ведомствен южен път с.

Последва
щ контрол

4.

27.10.2022 г.

„Зелен телефон“

Намерен ястреб със счупено
крило в гр. Септември.

Елшица - с. Левски, в канавките има
единични бройки отпадъци от опаковки,
парчета найлон, бидони. В отбивка, вляво по
черен път, е констатирано наличие на битови
отпадъци на купчина и разпръснати отпадъци
от пластмасови и метални опаковки. По
протежението на общински път с. Елшица –
с. Левски, в канавките има единични бройки
отпадъци от опаковки. В крайпътните зони от
проверените участъци на общински път с.
Елшица - с. Калугерово, на територията на
землището на с. Елшица са констатирани
единични бройки отпадъци от хартиени,
пластмасови и метални опаковки /кенчета/,
парчета найлон. От извършената проверка е
видно, че се касае за наличие на замърсени с
отпадъци терени в обхвата на общински и
ведомствен път и в землището на с. Елшица,
резултат от изхвърлянето им на неразрешени
места. Няма наличие на нерегламентирани
сметища. На кмета на Община Панагюрище е
дадено предписание с определен срок да
организира почистване на замърсените с
отпадъци терени. След изтичане на срока,
РИОСВ-Пазарджик ще извърши последващ
контрол по изпълнението му.
Проверка на РИОСВ установи, че птица от
вида малък ястреб е със счупено крило. На
това основание и в изпълнение на чл. 39, ал.2,
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие
са предприети действия за изпращането й за
преглед и лечение в спасителен център.

