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

Дата

1.

02.03.2022 г.

Постъпил сигнал
„Акстър“

Описание

Предприети действия

Облаци прах излизат от комина на Експерти на РИОСВ и служители на
„Ватия Холдинг“АД и се посипват из община Стрелча извършиха съвместна
околностите на гр. Стрелча.
проверка на преработвателна площадка на
фелдшпат с оператор „Ватия Холдинг”АД.
При огледа й се установи, че няма промяна
в технологичното оборудване. В обогатителната фабрика, в затворени помещения,
се извършва сушене, смилане, пресяване и
обогатяване със суха магнитна сепарация
на суровина фелдшпат. В момента на
проверката не се констатира запрашаване
на атмосферния въздух от комина на
инсталацията към обогатителната фабрика.
Ръководителят на обекта информира, че на
02.03.2022 год. е възникнала авария в
ръкавния филтър, пречистващ въздуха от
сушилната. Предприети са действия и
аварията е отстранена. В момента на
проверката се експлоатират и двата
ръкавни филтъра. На оператора е дадено
предписание за извършване на собствени
периодични измервания на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферата
от инсталацията и за представяне на
резултатите в РИОСВ в двумесечен срок.
При проверката се установи, че вътрешнозаводските пътища са мокри и няма
неорганизирани прахови емисии, които
могат да доведат до замърсяване на

Последващ
контрол

2.

02.03.2022 г.

„Електронна поща“

3.

02.03.2022 г.

„Официална поща“

атмосферния въздух в района.
Запрашаване с цимент от предприятие Проверка на РИОСВ на място установи, че
за бетонови изделия в с. Исперихово.
в цех за бетонови изделия, м. „Перето“, с.
Исперихово, се извършва производство на
бетонови бордюри в затворено помещение.
На открито не се извършва производствена
дейност, свързана с използване на цимент.
Разтоварването му в силоз за съхранение
се извършва от транспортните средства,
посредством въздух под налягане. Силозът
е с обезвъздушител и при зареждане със
суровина се поставя ръкавен филтър за
улавяне на цимента и недопускане на
разпространението му в атмосферния
въздух.
Последното
зареждане
на
суровината е извършено в деня на
подаване на сигнала - 01.03.2022 г. В
резултат на запушена тръба, отвеждаща
суровината към силоза, е възникнала
авария, довела до изпускане на циментов
прах в атмосферата. Възникналата авария е
била отстранена на момента. На производствената площадка няма организирани
източници на емисии, които могат да
доведат до замърсяване на атмосферния
въздух.
Установени множество замърсени РИОСВ-Пазарджик извърши проверки на
терени с битови отпадъци на всички терени, посочени в сигнала.
територията на общините Велинград и Локализирани са 5 замърсени с отпадъци
Ракитово.
терена - 1 в землището на гр. Ракитово и 4
в земл. на гр. Костандово, а други 22
замърсени с отпадъци терени и 3
нерегламентирани
сметища
са
на
територията на община Велинград (16

терена и 2 сметища в землището на гр.
Велинград, 6 терена в землището на с.
Драгиново, 2 от които в територия – горска
на ТП ДГС „Алабак“ и 1 нововъзникнало
нерегламентирано сметище). Дадени са
предписания на кметовете на община
Ракитово и община Велинград да организират почистването на замърсените с
отпадъци терени, в т.ч. на участъците със
замърсена пръст, ликвидирането на
нерегламентираните
сметища
и
да
предприемат мерки за недопускане на
повторни замърсявания. Битовите отпадъци да се предадат за последващо
обезвреждане на Регионалното депо в
Пазарджик, а оползотворимите отпадъци
да се предадат на лица, които притежават
документ по чл. 35 от ЗУО. Дадено е
предписание и на директора на ТП
ДГС„Алабак“ да се почистят замърсените
с отпадъци терени в местност „Чолаков
чучур“, земл. на с. Драгиново и се
предприемат мерки за недопускане на
повторни замърсявания. Към момента е
изпълнено предписанието за почистване на
замърсявания с различни видове отпадъци
в м. „Еленско краище“, земл. на община
Ракитово. Не е допуснато последващо
замърсяване. Битовите отпадъци са
предадени за последващо обезвреждане на
Регионалното депо в гр. Пазарджик, а
оползотворимите на лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.
Почистени са и осем замърсени с отпадъци

4.

08.03.2022 г.

„Официална поща“

5.

11.03.2022 г.

„Електронна поща“

6.

15.03.2022 г.

„Зелен телефон“

Жителите на гр. Велинград възразяват
срещу гласувано от ОбС-Велинград
одобрение на изменение на Общия
устройствен план на гр. Велинград, с.
Драгиново и землищата им.
Замърсяване на брега на р. Марица в
землището на с. Синитово с отпадъци
и изгорени гуми.

Замърсяване на въздуха от парното на

терени и е ликвидирано нерегламентирано
сметище на територията на община
Ракитово, двата терена в територия-горска
в землището на с. Драгиново и един в
землището на гр. Велинград. Проверките
за последващ контрол на РИОСВПазарджик продължават.
Решението на Общински съвет-Велинград,
предмет на възражението, съответства на
изискванията на екологичното законодател
ство по отношение на процедурите,
изисквани по реда на ЗООС и ЗБР.
РИОСВ извърши съвместна проверка по
поречието на р. Марица, землище на с.
Синитово в присъствие на кмета на селото
и на подателя на сигнала. Установи се, че в
близост до ракиджийницата, от вътрешната страна на дигата на р. Марица, на
площ от около 20 кв.м. е налична
остатъчна тел от изгорени около 50 броя
гуми, замърсена пръст от изгаряне и 2 цели
автомобилни гуми. По дигата на р.
Марица, в посока с. Огняново, на отделни
купчини са изхвърлени битови отпадъци –
РЕТ бутилки, дрехи, строителни отпадъци.
На кмета на община Пазарджик е дадено
предписание за предприемане на мерки за
почистване
на
замърсяванията
и
изгребване на замърсената пръст от
изгаряне на гуми. След изтичане на
дадения срок, РИОСВ-Пазарджик ще
извърши последващ контрол за изпълнението му.
РИОСВ извърши проверка в Театър дом-

7.

16.03.2022 г.

„Електронна поща“

8.

28.03.2022 г.

„Зелен телефон“

театъра в гр. Панагюрище. От комина паметник - гр. Панагюрище. В момента на
излиза черен пушек със сажди.
проверката трите водогрейни котела с
мощност 350 kW и горелки на течно
гориво нафта (газьол), монтирани в
котелното помещение за отопление не се
използват. Изпускането на димните газове
се извършва с общо изпускащо устройство
(комин). Котлите се използват за
отопление на голямата зала при
провеждане на мероприятия – последно- за
15 часа на 15.03.2022 г., а преди тази дата
са работили на 18.10.2021 г. Данните са
взети от дневник за използваното гориво.
Котлите са с мощност под 0,5 MW - за тях
няма определени норми за допустими
емисии.
Нерегламентирано сметище на ул. Изпратен по компетентност до кмета на
„Пловдивска“ в гр. Пазарджик.
Община Пазарджик, във връзка със задължения по чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО.
Незаконно разкомплектоване на леки и Предстои проверка.
товарни автомобили зад частен дом, на
ул.“Седемнадесета“ в с. Варвара, общ.
Септември.

