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

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия

1.

01.04.2022 г.

„Електронна поща“

2.

07.04.2022 г.

„Зелен телефон“

Замърсяване с отпадъци от опаковки в
парк, в близост до промишлени помещения и склад на „Миас Груп“ЕООД в
с. Звъничево, общ. Пазарджик.
Образувано нерегламентирано сметище
до бившата мелница в с. Щърково, общ.
Лесичово.

Експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверка на място. Не се
констатира наличие на отпадъци в
близкия парк и около контейнерите.
Извършена е проверка на място от
експерт на РИОСВ, представител на
Община Лесичово, в присъствието на
сигналоподателя. Установи се замърсяване с различни видове отпадъци на
ул “Четвърта“, до бившата мелницата в
с. Щърково, както и в дерето, непосредствено зад нея. На отделни купчини
са натрупани отпадъци от растителни
тъкани, опаковки, строителни и смесени
битови отпадъци. От началото на ул.
“Първа“, до края на ромската махала по скатовете и в дерето има замърсяване
с отпадъци от пластмасови, хартиени,
стъклени и метални опаковки. На кмета
на община Лесичово е дадено
предписание
за
почистване
на
замърсените терени и недопускане на
повторно
замърсяване.
Предстои
последващ контрол.

Последващ
контрол

3.

08.04.2022 г.

„Електронна поща“

4.

08.04.2022 г.

„Електронна поща“

Нерегламентирани сметища в земли- Служители на РИОСВ-Пазарджик и
щето на гр. Стрелча.
община Стрелча извършиха проверка на
място. Проверени са три обекта. В
района на м. „Кулата“, до „Нонина
чешма“ няма отпадъци. Проверен е
участъкът от републикански път III-606
в териториалния обхват на РИОСВПазарджик - от табелата на изхода на гр.
Стрелча, до табелата с надпис „ДГС
Пирдоп“. Няма образувани нерегламентирани сметища. В крайпътните
зони, вляво от пътя има изхвърлени
пластмасови, метални опаковки, битови
отпадъци, натрошени тухли и стъкла.
Констатирано е наличие на замърсяване
с отпадъци в района около пътната
табела на тракийски комплекс Стрелча.
В този район също няма наличие на
нерегламентирани сметища. Дадено е
предписание със срок на кмета на
община Стрелча за почистване на
замърсените с отпадъци терени и
недопускане на повторни замърсявания.
Предстои последващ контрол за
изпълнение на даденото предписание в
указания срок.
Нерегламентирани сметища в покрай- При проверка на място експерти на
нините на село Черногорово, общ. РИОСВ установиха наличие на битови,
Пазарджик и в коритото на р. Луда Яна. строителни отпадъци и части от МПС
зад стадиона на селото. В прилежащите
територии на р. Луда Яна, землище на с.
Черногорово са изхвърлени на купчини,
на площ от около 20 дка, битови и
строителни отпадъци. Дадени са

5.

11.04.2022 г.

„Акстър“

Установени различия по границата и
площта на ЗМ „Клептуза“.

6.

12.04.2022 г.

„Зелен телефон“

Незаконно улавяне на песнопойни
птици на ул.„Ал. Батенберг“ № 57 в гр.
Пазарджик.

7.

26.04.2022 г.

„Зелен телефон“

Изграждане на екарисаж и неприятна
миризма в бивш стопански двор в с.
Юнаците, общ. Пазарджик.

задължителни предписания със срокове
и отговорник - кметът на община
Пазарджик за предприемане на мерки за
почистване на констатираните замърсявания. След изтичане на срока,
РИОСВ ще извърши последващ контрол
за изпълнението им.
Съгласно
изготвен
от
РИОСВПазарджик и изпратен в МОСВ проект
на заповед за актуализация на площта
на ЗМ „Клептуза“, актуализираната
площ ще бъде 4048,415 дка – много
повече от площта в заповедта за
обявяване (344 ха). Това удоволетворява
молбата на сигналоподателя, касаеща
увеличаване площта на ЗМ „Клептуза“
поне до 412 хектара.
Извършена е съвместна проверка от
служители на РИОСВ и РУ на МВР –
Пазарджик, която установи, че на тераса
с изглед към ул. „Ал. Батенберг“ № 57 в
гр. Пазарджик има две празни клетки за
отглеждане на птици, а в кошче за
отпадъци, поставено до клетките, са
изхвърлени три мъртви птици. Всички
са от вида щиглец (Carduelis carduelis) –
защитен вид, включен в Приложение 3
на Закон за биологичното разнообразие.
Случаят е поет от разследващ полицай и
наблюдаващ прокурор.
Предстои проверка.

8.

27.04.2022 г.

„Електронна поща“

Демонтаж на инсталации и съоръжения Предстои проверка.
в бившия завод „Кристал“ в гр.
Велинград, в които е възможно да има
химикали.

