ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.06. – 30.06.2010 г.
№

Дата

1.

01.06.2010 г.

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Сигналът е постъ- Сигнал за застреляни корморани
пил по ел. поща
РИОСВ – Плевен

2.

3.

03.06.2010 г.

07.06.2010 г.

Сигналът е постъ- Нарушения на природозащитния репил по ел. поща
жим на ПЗ “Проходна”, с. Карлуково

Сигналът е постъпил на “зелен телефон”
Сигналът е постъпил на “зелен телефон”

Извършване на добив, складиране и
търговска дейност с подземни богатства – землището на с. Беленци
Извършване на производствена дейност в кариера “Трай Дянко”, гр. Ловеч,
която няма концесия към дадения момент
Сигналът е постъ- Горене на гуми в кв. “Баба байр”, гр.
пил на “зелен те- Плевен
лефон”

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

4.

16.06.2010 г.

РИОСВ - Плевен

5.

24.06.2010 г.

6.

24.06.2010 г.

Сигналът е постъ- Застрашени находища с фосили
пил на “зелен телефон”

РИОСВ - Плевен

7.

29.06.2010 г.

Сигналът е постъ- Неправилни информационни табели за
пил по ел. поща
Деветашката пещера

РИОСВ - Плевен

РИОСВ – Плевен
Община Плевен

Предприети
действия
Извършена
е
проверка.
На
27.05.2010 г. неизвестни лица са
отстреляли 2 бр. корморана край
микроязовир до с. Дъбован. На собственика на микроязовира е дадено
предписание.
Извършена
е
проверка
на
03.06.2010 г. Съставен е констативен протокол. На място са установени дейности, свързани с почистване на пещерата, което се прави в
рамките на разрешения период. Дадени са предложения до МОСВ
Извършена е проверка и е съставен
констативен протокол. Дадени са
предписания.
Извършена е проверка. На кариерата не се е извършвал добив на подземни богатства. Дадени са предписания на “Избор – БКС” ООД
Съгласно чл. 16 от ЗУО, кметът на
съответната община организира
управлението на дейностите по отпадъците.
Извършена
е
проверка
на
28.06.2010 г. Установено е нарушение. Предстои съставяне и подписване на АУАН.
Информацията на поставените табели е вярна и е в съответствие със
Заповед № РД 238/07.06.1996 г. на
МОСВ

