ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.05.2017 г. – 31.05.201 г.

№

1.

2.

3.

Дата

Пос тъ пил
сигнал

Сигнал

Отговорна инс титуция
ОДМВРПлевен
РИОСВПлевен

02.05.2017

По ел. поща

Сигнал за продажба в olx.bg на водна костенурка.

05.05.2017

На „Зелен
телефон“

Сигнал за изхвърлени електромери в река
Вит, край гр. Тетевен, кв. "Полатен"

Община
Тетевен
РИОСВПлевен

11.05.2017

На „Зелен
телефон“

Сигнал за изкупуване на охлюви в неорганизиран и необявен в РИОСВ-Плевен пункт, в
къща на ул."Разград" № 11, с. Згалево, общ.
Пордим

РИОСВПлевен

4.

15.05.2017

На „Зелен
телефон“

Изкупуване на ливадно орехче, преди да е
разцъфтяло от лицето С. в с. Лисец

РИОСВПлевен

5.

16.05.2017

По ел. поща

Опасно вековно дърво - бряст, до църквата
"Св. Параскева" в гр. Плевен

РИОСВПлевен

Пр едприе ти де йс твия
Изпратен е до Областна дирекция "Полиция",
гр. Плевен да извърши проверка на посочената в обявата информация. ОДМВР-Плевен е
установил нарушителя и
предостави на
РИОСВ-Плевен данни за лицето, с цел ангажиране неговата административно - наказателна отговорност.
При проверка на място се установи, че участъка от речното корито, в който са били изхвърлени електромерите е почистен. По данни
на представителя на общинската администрация почистването е станало на 05.05.2017 г., в
деня в който е забелязана новина в електронните медии за изхвърлени в реката електромери. Сигналът е бил основателен.
Извършена проверка, при която не е констатирано наличие на събрани охлюви, както и
изкупуване на охлюви.
При проверка на място се установи, че билкозаготвателят отсъства. При направения оглед
през оградата на имота се вижда, че на откритите площадките се извършва първична обработка (изсушаване) на цвят ливадно орехче.
Билката е във фаза на пчелен цъфтеж. Сигналът е неоснователен.
При проверка на място се установи, че дървото има изсъхнали клони. Дадени са предписания за премахване на изсъхналите клони и

отрезите да бъдат замазани с блажна боя.

6.

7.

22.05.2017

По ел. поща

31.05.2017

На „Зелен
телефон“

Сигнал за незаконна пречиствателна станция
в с. Чифлик.

РИОСВПлевен

Сигнал за замърсяване на въздуха от асфалтова база, намираща се по пътя за с. Радише- РИОСВво, местността "Стражица". Носи се дим и Плевен
задушлива миризма.

Извършена е проверка на място. Констатирано
е, че в семеен хотел "Блян" има изградено локално пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води от обекта. Същото е
разположено в границите на имота на хотела и
е техническо изправно. Отпадъчните води от
ЛПСОВ периодично се извозват от лицензирана фирма.
Извършена е проверка на място и е констатирано, че изнесеното в сигнала отговаря на
действителността за 31.05.2017 г. в частта за
запрашаване на атмосферния въздух. За превишаване норма на прах дружеството подлежи на санкция.

