ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ - 2014 ГОДИНА

№
1.

2.

3.

4.

Дата

Постъпил
Описание
сигнал
07.07.2014г. От телефон Подаден сигнал за изграждане на
112
щъркелово гнездо върху електрически
стълб в село Динката и необходимост от
платформа.
07.07.2014г. Сигнал по Подаден сигнал за паднало щъркелче от
„Зеления
гнездо в село Паталеница.
телефон”
11.07.2014г. Сигнал по Получен сигнал за образувано нерегламентирано сметище в с. Паталеница, на
„Зеления
разклона за манастир „Св. Св. Петър и
телефон”
Павел”, посока село Ветрен дол – камиони
изсипват битови и строителни отпадъци.
16.07.2014г. Сигнал по Подаден сигнал за силен шум от
„Зеления
включени двигатели /компресори на
телефон”
„Биовет” АД, гр.Пещера.

Предприети действия

Последващ контрол

Сигналът е основателен. Изпратено е пимо Получен е положителен
до EVN с молба да се постави платформа отговор от EVN.
на посоченото гнездо.
Сигналът е неоснователен. Младият
екземпляр е в добро състояние. Не се
налага изпращане в спасителен център.
Сигналът е основателен. След проверка на
място са дадени две предписания за
почистване и правилно третиране на
строителни отпадъци. Няма замърсяване
на компонентите на околната среда.
Сигналът е неоснователен. Проверката
установи, че причината за този шум не е
дейността на „Биовет”АД – шумът е в
норма, а компресорното на обувния завод.
Предстои проверка на обекта.

5. 21.07.2014г. Сигнал по Подаден сигнал за ранен щъркел в Сигналът е неоснователен. Проверката
„Зеления
гнездото върху комина на детската установи в това гнездо 3 млади екземпляра
телефон”
градина в село Черногорово.
от вида бял щъркел в добро състояние. По
време на наблюдението и трите птици са
излетели от гнездото, изградено върху
изкуствена платформа.

Дадените предписания са
изпълнени. Няма нови
замърсявания на територия
та на кметството.
При извършената проверка
в обувния завод са дадени
2 предписания. Последващ
контрол
установи,
че
предписанията
са
изпълнени.

6. 21.07.2014г. Сигнал по Подаден сигнал за паднал щъркел с Сигналът е основателен. Раненият защитен
„Зеления
наранено крило на кръстовището за вид е изпратен за лечение в Спасителен
телефон”
старата свинеферма в с. Черногорово, по център за диви животни – гр. Стара Загора.
пътя за село Овчеполци.
7. 26.07.2014г. Сигнал по Подаден сигнал за паднал малък щъркел Сигналът е основателен. Защитеният вид е
„Зеления
на ул. „Генерал Столетов” в село Алеко изпратен за лечение в Спасителния център
телефон”
Константиново.
за диви животни в гр. Стара Загора.
8. 27.07.2014г. Сигнал от
телефон
112

Подаден сигнал за наличие на измряла Извършената съвместна проверка с екип
риба в р. Луда Яна при с. Попинци.
на РЛ-Пазарджик не констатира наличие
на мъртва риба в река Стрелчанска Луда
Яна. На място са замерени моментните
показатели
на
водата
–
рН
и
електропроводимост.
Сигналът
е
неоснователен.

