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

Дата

1.

02.09.2022 г.

2.

02.09.2022 г.

3.

05.09.2022 г.

4.

05.09.2022 г.

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия

„Електронна поща“ Замърсяване с отпадъци в с. Мокрище, Експерти на РИОСВ и представител на
общ. Пазарджик.
община Пазарджик извършиха проверка
на посочения в сигнала терен. При
огледа на мястото - черен път,
успореден на жп линията, в посока от
гара Мокрище към гр. Пазарджик, не са
установени замърсявания с отпадъци.
„Електронна поща“ Замърсяване с отпадъци във вилна зона в Изпратен по компетентност до Община
м. „Беглика“.
Батак.
„Електронна поща“ Изхвърлени отпадъци в близост до Извършена е проверка от експерт на
резерват „Купена“, пръснати около река- РИОСВ и представител на община
та, по пътека от паркинга до асфалтовия Пещера на посочените в сигнала места.
път Пещера-Батак, както и по пътя за Установени са замърсявания с различни
пещера Снежанка.
видове отпадъци на територията на ДГС
„Пещера“. Образувани нерегламентирани сметища в посочените райони не са
констатирани. На директора на ДГС
„Пещера“ са дадени задължителни
преписания по реда на ЗУО с определен
срок за изпълнение. Предстои последващ контрол.
Намерена ранена червеногърба сврачка При проверката на място е установена
„Зелен телефон“
на пътя между селата Мало Конаре и птица от вида червеногърба сврачка
Пищигово.
(Lanius collurio), неспособна да лети.
Видът е включен в Приложение № 3
към чл. 37 от Закона за биологичното
разнообразие. Преценено е, че птицата
следва да бъде транспортирана до
спасителен център в гр. Стара Загора.

Последващ
контрол

5.

09.09.2022 г.

6.

19.09.2022 г.

7.

23.09.2022 г.

8.

23.09.2022 г.

9.

24.09.2022 г.

Намерен сокол със счупено крило в с. РИОСВ извърши проверка на място. В
Абланица, община Велинград.
двора на къща, собственост на подателя
на сигнала, е установен възрастен екзем
пляр от вида сокол орко (Falko subbuteo)
в добро състояние, но неспособен да
лети, вероятно заради наранено крило.
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 птицата
за преглед и лечение в спасителен
център.
„Електронна поща“ Замърсяване с отпадъци на участък, Изпратен по компетентност до Община
намиращ се на „Топилата“ в м. „Чепино“, Велинград.
гр. Велинград.
Нередности и злоупотреби в местност Предстои проверка.
МОСВ
„Еньов камък“, к.к. Цигов чарк, общ.
Батак – изсича се вековна борова гора.
Намерен ранен Тръстиков блатар на При проверка на място се установи, че
„Зелен телефон“
връщане от яз. „Пясъчник“. Птицата е птица от вида тръстиков блатар е със
транспортирана до дома на сигнало- счупено крило. На това основание и в
подателя в гр. Пазарджик.
изпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закон
за биологичното разнообразие РИОСВПазарджик предприе действия за изпращане на птицата за преглед и лечение в
спасителен център в гр. Стара Загора.
Наличие на прашни облаци и неприятна Експерти на РИОСВ-Пазарджик извър„Зелен телефон“
миризма на околовръстния път за гр. шиха обход и оглед на улиците:
Сърница, в района на завод „Кристал“ в „Кристал“, „Околовръстен път“, „Никогр. Велинград.
ла Ракитин“ и на другите улици в
промишлената зона на гр. Велинград на
24.09.22 г. от 17:40 ч. до 19:35 ч. и на
25.09.22 г. от 9:45 ч. до 12:30 ч. Не са
констатирани запрашавания на атмос„Зелен телефон“

10.

30.09.2022 г.

„Зелен телефон“

ферния въздух и не са усетени
неприятни миризми в района на бившия
завод „Кристал“, както и при обхода на
улиците в промишлената зона на гр.
Велинград.
На ул. „Шипка“ № 12, по пътя за парак- Предстои проверка.
лиса в с. Радилово, общ. Пещера се
депонират строителни отпадъци от ремонта на пътя.

