ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ МАЙ - 2015 ГОДИНА

№
1.

2.

3.

4.

Дата

Постъпил
Описание
Предприети действия
сигнал
04.05.2015г.
„Зелен
Паднала от гнездото сова в района на Сигналът е основателен. Младият екземпляр /горска
телефон” стадиона -гр. Пазарджик.
ушата сова – защитен вид/ е транспортиран до
Спасителен център – гр. Стара Загора.
07.05.2015г.
„Зелен
Урял в гнездото щъркел в
с. Сигналът е неоснователен. Извършената съвместна
телефон” Боримечково.
проверка със служители на КЕЦ – Пазарджик не
установи умряла птица в гнездото.
07.05.2015г.
„Зелен
Извършване на сеч в местността Сигналът е основателен. Проверка констатира
телефон” „Мамино корито”, землище на с. нерегламентирана сеч на дъбова дървесна и
Исперихово.
храстова растителност с цел разчистване на пасище
в землището на село Исперихово, част от две
защитени зони от НЕМ”Натура 2000”. Сигналът е
основателен. Извършителите не са устаноВени.
08.05.2015г.
„Зелен
Замърсяване с отпадъци на дере в Сигналът е основателен. Дадено е предписание на
телефон” землището на с. Овчеполци.
кмета на с. Овчеполци да почисти терена и предаде
за обезвреждане неопасните отпадъци на
общинското депо, отпадъците от ИУЕЕО на лице,
което притежава разрешение за дейности с такива
отпадъци и да предприеме мерки недопуска щи
повторно замърсяване на терена.

5.

14.05.2015г.

„Зелен
телефон”

6.

31.05.2015г.

Тел. 112

Подаден сигнал за силна миризма от
запалени гуми от фирма за скраб на
ул. „К. Величков” №98 в гр.
Пазарджик.
Замърсяване на р. Луда Яна в
землището на с. Цар Асен.

Сигналът е неоснователен. Проверката не
констатира палене на гуми или следи от такова,
нито специфични миризми на посочения от
жалбоподателя адрес.
Сигналът е неоснователен. Проверката на място не
констатира замърсяване на р. Луда Яна в посочения
участък.

Последващ контрол

Предписанието
е
изпълнено.Отпадъците са
почистени и предадени за
обезвреждане
на
общинското депо. А тези от
ИУЕЕО – на лица с
документ по чл. 35 от ЗУО.
Представени са договори.

