ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ – 2016 ГОДИНА
№

Дата

Постъпил сигнал

1

01.06.2016г. „Зелен телефон”

2

01.06.2016г. „Електронна поща”

3

03.06.2016г. „Зелен телефон”

4

03.06.2016г. „Зелен телефон”

5

03.06.2016г. „Зелен телефон”

6

09.06.2016г. „Зелен телефон”

Описание

Предприети действия

Паднал от гнездото си щъркел Сигналът е основателен. Младата
на главния път до старото птица с пухово оперение е изпратена за
училище в с. Виноградец.
доотглеждане в спасителния център за
диви животни в гр. Стара Загора.
Фирма „Екотроника”ЕООД, гр. Сигналът е основателен. На обекта не
Панагюрище извършва дейно- се извършват дейности с отпадъци, но
сти с отпадъци без разрешител има складирани различни химични
но /съгласно изискванията на вещества и смеси с други материали,
ЗУО/ и складиране на варели с без да има разстояние между тях.
химически продукти.
Съставен е акт за установено административно нарушение.
Паднала от гнездо сова в Сигналът е основателен. Младата сова
района на хотел „Атлантик”, с пухово оперение е изпратена за
гр. Пазарджик.
доотглеждане в Спасителен център –
Стара Загора
Паднало от гнездото малко Сигналът е основателен. Младият
щъркелче в гр. Батак.
екземпляр с пухово оперение е
изпратен за доотглеждане в Спасителен
център – Стара Загора
Измряла риба в рибарник в с. Сигналът е неоснователен. Не се
Пищигово.
констатира наличие на умряла риба.
Взети са водни проби. Анализът им не
показва отклонения.
Намерена паднала сова в гр. Сигналът е основателен. Младият
Брацигово.
екземпляр от защитения вид горска
ушата сова е в добро състояние. На
основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР е

Последващ
контрол

пуснат в подходящ район.
Сигналът е основателен. Младият
екземпляр от защитения вид е в добро
състояние. На основание чл. 39, ал.2,
т.1 от ЗБР е пуснат в подходящ район.
Сигналът е препратен по компетентност на община Белово, проверка,
предприемане на мерки и почистване
на терените.

7

11.06.2016г. „Зелен телефон”

Намерена кукумявка на ул.
„Петър Горанов” №8 в град
Пещера

8

13.06.2016г. „Електронна поща”

9

15.06.2016

„Зелен телефон”

10 16.06.2016

„Зелен телефон”

11 23.06.2016

„Зелен телефон”

12 27.06.2016

„Зелен телефон”

Съдовете за смет в с. Мененкьово не се почистват, има
незаконна кланница и нерегламентирано сметище в гробищния парк на селото.
Намерен щъркел със счупено Сигналът е основателен. Раненият
крило в с. Сарая.
екземпляр от защитения вид е изпратен
за лечение в спасителен център.
Замърсяване на р. Стара река Сигналът е основателен. Извършена е
при с. Бяга, община Брацигово проверка и дадено предписание да се
с фекалии от централа за произ преустанови незабавно изтичането на
водство на ток от биологични ферментационна течност и се предприотпадъци.
емат мерки за недопускане на повторно
заустване.
Нападнато от бръмбари дърво, Сигналът е неоснователен. Стволът на
до чешмата в местността дървото е осеян с ходове на ларви на
„Ливадите”, с. Дебращица.
бръмбар от вида Голям Сечко – вид,
който предпочита мъртва дървесина.
Не застрашава състоянието на дървото.
Паднало от гнездо малко Сигналът е основателен. Младият
щъркелче в с. Менекьово.
екземпляр от защитения вид е изпратен
за лечение в спасителен център.

