Регистър на сигналите, постъпили в РИОСВ – Плевен през месец януари 2011 г.

№

Дата входящ
номер

1.

ОИК-31/10.01.2011

2.

ОИК-32/14.01.2011

3.

ОИК-33/24.01.2011

4.

ОИК-34/24.01.2011

5.

ОИК-35/25.01.2011

От кого е подадена жалбата

Кратко описание на сигнала

Кратко описание на резултат
от проверка по подадена жалба

Замърсяване на с.Гложене и коритото При извършената проверка е установена р.Вит с битови отпадъци
но,че за селото е въведено организирано
Васил Николов
сметосъбиране и сметоизвозване 3 пъти
dnv12@abv.bg
месечно. В близост до р.Вит има поставени 2 бр. контейнери,около които има
нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
В началото на селото,по пътя за При извършената проверка е установено,
с.Градина се горят гуми от 11.01.2011 г. че огънят е загасен. Констатирано е налиУведомено е РПУ – Долни Дъбник още чие на гуми извън имот №000240. Дадено
Кметът на
същия ден. На 12.01.2011 г. РС”ПБС” е предписание.
с.Петърница
при ОДМВР Долни Дъбник е гасила
пожар на мястото. Горенето продължава.
От частната ферма на Веселина Атанасова Патева изхвърлят оборски тор в
Анонимен
преминаващата в близост до село Староселци рекичка,която се влива в
р.Искър
Заводи замърсяват въздуха, тъй като
Милко Петков работят без да имат филтри. Петък и
с.Шипково
събота палят отпадъци в двора.
Нередовно извозване на битови отпадъ- При извършената проверка е установено,
ци в село Гложене. Боклукът се изхвър- че за селото е въведено организирано смеВасил Нико- ля в река Вит.
тосъбиране и сметоизвозване 3 пъти мелов
сечно. В близост до р.Вит има поставени 2
бр. контейнери,около които има нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

Отговор –
дата и изходящ номер

Основателен
или
неоснователен
и сигнала

ОИК-31/28.01.2011

ДА

ОИК-32/20.01.2011

ДА

ОИК-35/28.01.2011

ДА

6.

ОИК-36/28.01.2011

Алексей К.
Жалов

КОС
Отпадъци
Биоразнообразие

Заснемане на кино продукция в ПЗ пе- При проверката е установено, че със снищера Проходна, село Карлуково
мачните дейности – не се увреждат пещерните образувания; не се нарушава
цялостния вид на пещерата; не се извършват строителни дейности; не замърсяват
с отпадъци

ОИК-36/28.01.2011

НЕ

