ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ - 2015 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил
Описание
сигнал
1. 04.06.2015г.
„Зелен
Намерена малка сова, паднала
телефон” гнездото си.
2. 04.06.2015г.

„Зелен
телефон”

3. 05.06.2015г.

„Зелен
телефон”

4. 08.06.2015г.

„Зелен
телефон”

5. 15.06.2015г.

„Зелен
телефон”

Предприети действия

от Сигналът е основателен. Совата е без наранявания, в
добро състояние. На основание чл. 39, ал.2, т.1 от ЗБР е
освободена в подходящ район.
Намерена ранена обикновена ветрушка Сигналът е основателен. Птицата е със счупено крило.
/керкенез/.
Изпратена е за лечение в Спасителен център за диви
животни – гр. Стара Загора.
Наличие на измряла риба в река Сигналът е основателен. Извършената проверка констаЛуковица, в района на хотел „Рич” – гр. тира наличие на мъртви риби, но не установи точков
Велинград.
източник на отпадъчни води. Незабавно са уведомени
МОСВ и БД”Източнобеломорски район” за предприемане на последващи действия по компетентност – вземане на водни проби и анализ на резултатите.
Намерена малка ушата сова или чухал в Сигналът е основателен. Горската ушата сова е без
бившата пиперова фабрика на пътя за наранявания, в добро състояние. На основание чл. 39,
гр. Велинград.
ал.2, т.1 от ЗБР е освободена в подходящ район.
Река Луда Яна – между селата Цар Асен Сигналът е основателен. Огледът на посочения участък
и Росен е бяла и има измряла риба.
е извършен в присъствието на гражданина, подал сигнала. Констатирано е замътняване на водата, пяна и сивобяла утайка по левия бряг, но не и наличие на измряла
риба. В землището на с. Цар Асен е проверена инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат.
Установени са следи от нерегламентирано заустване на
отпадъчни води от площадката на обекта. На оператора
е съставен акт за административно нарушение на Закона
за водите. Експертите взеха две водни проби. На място
са измерени активна реакция pH, разтворен кислород,
наситеност на кислород и електропроводимост. Не са
установени отклонения от нормите. Взети са водни проби и за изследване в лабораторни условия. Резултатите
са предоставени за анализ на БД- Пловдив.

Последващ
контрол

