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ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ
МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА
Дата
Постъпил сигнал
Описание
Предприети действия
Последващ
контрол
Нерегламентирано
изхвърляне
на
строиРИОСВ-Пазарджик
изпрати
сигнала
по
01.07.2022 г. „Eлектронна поща“
телни отпадъци на ул.„31-ва“, в близост компетентност до кмета на Община
до надлеза в село Звъничево, община Пазарджик, във връзка със задълПазарджик.
женията му по чл. 19, ал. 3, т. 15 от
ЗУО. Компетентният орган информира
РИОСВ, че замърсяванията се почистват по график.
В коритото на реката в с. Црънча, общ. Проверката по сигнала установи
06.07.2022 г.
„Зелен телефон“
Пазарджик има сметище, което пуши.
наличие на нерегламентирано сметище
в края на селото, след бензиностанцията, отляво на пътя за с. Алеко
Константиново и лек дим от тлеещи
отпадъци. Дадено е предписание на
кмета на община Пазарджик да
предприеме мерки за почистването му.
Предстои последващ контрол.
12.07.2022 г. „Официална поща“ Компрометирана канализационна шахта в РИОСВ-Пазарджик с представител на
с. Ковачево, общ. Септември.
община Септември извърши проверка
на място. Констатира се запушване на
канализационния колектор извън регулацията на с. Ковачево и наличие на
подпочвени води по трасето на
канализационния клон. В някои участъци
канализационната
тръба
е
изплувала над подпочвените води.
Вероятните причини са - високи
подпочвени води и некачествено
изпълнение на ревизионните шахти,
които са пропаднали и подкопани. На
кмета на община Септември е

Изтичане на голямо количество хидравлично масло от агрегат, който се намира
в края на новия мост в района на
Варварски минерални бани, в близост до
реката.

предписано в срок до 30.09.2022 г. да
изготви и представи в РИОСВПазарджик план с количественостойностна сметка за възстановяване
работата на канализационната система
на с. Ковачево до заустването й в река
Марица. След изтичане на срока на
предписанието ще бъде извършен
последващ контрол.
При извършената проверка на място се
установи, че няма наличие на изтекло
хидравлично масло. Не се констатираха и следи от такова, тъй като е
извършено почистване на терена около
агрегата.
Проверка на РИОСВ по сигнала не
установи замърсяване с битово-фекални
отпадъчни води на напоителен канал в
с. Юнаците, общ. Пазарджик.
Сигналът е изпратен по компетентност
до Община Пазарджик.

4.

12.07.2022 г.

„Зелен телефон“

5.

15.07.2022 г.

„Електронна поща“ Незаконно поставени тръби за изхвърляне на битово-фекални води във воден
канал в с. Юнаците, община Пазарджик.

6.

19.07.2022 г.

7.

22.07.2022 г.

„Електронна поща“ Кастрене на дървета в градската градина
на Пазарджик от жител на града, живущ
на ул. „Димитър Казаков-Нерон“ №16.
Изсипване и заравяне на отпадъци от Проверка на РИОСВ и ОД на МВРНа телефона на
МПС близо до р. Луда Яна, в района на Пазарджик установи нерегламентидиректора
ТМСИ „Луда Яна“.
рано изхвърляне на опасни отпадъци в
района на ТМСИ “Луда Яна“ край с.
Свобода, общ. Стрелча, загробени в
близост до коритото на р. Луда Яна в
посочения район. Видимо отпадъците са
около 30 куб. м., раздробени и
замърсени с опасни вещества /нефто продукти/. Превозът е извършен от
,,Карго логистик“ЕООД, гр. София,
които
притежават
регистрационен

8.

26.07.2022 г.

9.

28.07.2022 г.

10.

31.07.2022 г.

Регистриран в
МОСВ
„Зелен телефон“

„Зелен телефон“

документ за превоз на отпадъци, но този
отпадък, както и ремаркетата с които е
извършено транспортирането му, не са
включени в документа. Отпадъците са с
произход от площадка с местонахождение – Кремиковци. Дейността
се извършва на територия, контролирана от РИОСВ-София, която е
уведомена за предприемане на съответните мерки по компетентност. Дадено е предписание за извозване на товара
до площадката на товародателя и
предаването му, като се представят
документи, удостоверяващи това обстоятелство. Предписанието е изпълнено.
Нерегламентирано заустване на отпа- Предстои проверка.
дъчни води в река Доспатска от фирма
„ФИК“, гр. Сърница.
Намерени в село Черногорово, община При проверката на място се установи, че
Пазарджик два малки щъркела, които не два млади екземпляра от вида „бял
могат да летят, ранени при буря.
щъркел“ са намерени на земята със
счупени крайници. На това основание и
в изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от
Закона за биологичното разнообразие
РИОСВ-Пазарджик предприе действия
за изпращане на птиците за преглед и
лечение в спасителен център.
Водата в р. Луда Яна в района на с. Росен Извършена е проверка на място от екип
е оцветена в синьо и има измряла риба.
експерти на РИОСВ-Пазарджик, БД
ИБР и РЛ Пазарджик. Обследван е
участък от реката между селата Росен и
моста над ,,ПМК“АД, с. Цар Асен. В
определени участъци е установено
помътняване и промяна на цвета на

водата в реката до синьо-зелен и леко
запенване. Налични са отделни екземепляри измряла риба. Взета е контролна
проба и е извършен експресен анализ на
определени показатели. Измерените
моментни показатели на РН и разтворен
кислирод не превишават стандартите за
качество на повърхностните води. В
обследваните участъци на р. Луда Яна
не е установен точков източник на замър
сяване.

