ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.04.2015 г. – 30.04.2015 г.

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1.

1.4.2015

по пощата

Сигнал срещу дейността на незаконна автоРИОСВмивка, находяща се до СПТУ "Сергей РуПлевен
мянцев", гр. Луковит.

2.

2.4.2015

на ''зелен
телефон''

Пречупено защитено вековно дърво в гр.
РИОСВЧервен бряг. Нанесени са щети от счупванеПлевен
то върху покрива на сграда.

2.4.2015

на ''зелен
телефон''

Изтичане на мазут от нефтопровод - по пътя
от София към Плевен, след първия разклон РИОСВза гр. Долни Дъбник /до бетонов стълб/. Плевен
Уведомена е Гражданска защита.

на ''зелен
телефон''

РИОСВПлевен Окръжна проИзхвърляне и палене на отпадъци от произкуратураводство на мивки и вани в с. Златна Панега.
Ловеч
РИОСВСофия

3.

4.

2.4.2015

Предприети действия
При проверката е установено наличие на утаителна шахта с обем 8 куб. м. Не се констатира заустване на отпадъчни води от имота в р.
Златна Панега. Дадени са предписания да не
се измиват автомобили в имота до получаване
на удостоверение за въвеждане в експлоатация и да се почисти утаителната шахта.
Извършена е проверка на място. В резултат на
силен вятър на първи срещу втори април, един
от основните клони на защитено вековно дърво /обявено със Заповед № 511/1976г./ е поддал и се е счупил. Към момента на проверката
е установено загниване във външната част.
Има нанесени щети върху покрива на административната сграда на ж.п. секция Червен
бряг.
След приемане на сигнала незабавно е уведомен еколога на ПДНГ АД, гр. София. Сондажът е спрян веднага и са предприети мерки по
отстраняване на аварията Засегнатият терен в
района на аварията е почистен и възстановен.
Извършена е незабавна проверка на място.
При нея е установено, че сигналът е основателен. За констатациите от проверката е уведомена Окръжна прокуратура Ловеч и РИОСВСофия за предприемане на действия по компетентност.

5.

3.4.2015

на ''зелен
телефон''

В събота и неделя /4-5 април 2015 г./ на Покрития мост, кв. Вароша, гр. Ловеч ще има
изложени маймуни и други екзотични животни

6.

3.4.2015

на ''зелен
телефон''

Извършва се добив на баластра от външната
страна на дигата на р. Вит /извън реката/, на
около 300 м. в дясно от моста за с. Божурица. Добивът се извършва извън работно време, както и събота и неделя.

7.

3.4.2015

на ''зелен
телефон''

Бракониерска сеч в защитена местност "Булин дол", землище гр. Плевен

8.

6.4.2015

лично

Сигнал за нарушения на ЗБР и Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ

9.

7.4.2015

на "зелен
телефон"

Сигнал за изхвърлени луминисцентни лампи
около 50 бр., на отбивката срещу село Горно

При проверката на място е установено наличие на един екземпляр от вида "Боа-удушвач"
пред хотел "Ловеч". По думите на г-н Т. П.,
екземплярът е негова собственост и има издаРИОСВдена регистрационна карта от РИОСВ-Бургас.
Плевен
В момента на проверката не е представен документ за произход или регистрационна карта.
Дадено предписание за представяне на горните документи в РИОСВ-Плевен.
При проверката е констатирано, че е извършРИОСВван добив на строителни материали от външПлевен
ната страна на дигата на р. Вит /извън реката/,
на около 300 м. в дясно от моста на реката.
Община
Долна Мит- Снети са GPS координати на площадката на
добива. Към момента на проверката добив не
рополия
Министерс- е извършван, липсва и техника. Установено е,
тво на енер- че единственият път за достъп до кариерата за
гетиката
добив на строителни материали е през бариера
на бивш бетонов възел на с. Божурица.
При проверката на място е установена бракониерска сеч на 25 бр. дървета цер. В момента
на проверката не е извършвана сеч, поради
РИОСВкоето не е установен извършител. Наличният
Плевен
дървостой от цер е 45 бр. дървета. Дадено е
Община
предписание на Община Плевен за поставяне
Плевен
на подходящи места по границата на защитената местност на условни знаци "ЗМ" с червена боя на бял фон.
Изискани са копия от издадените позволителни за сечи и протоколи за освидетелстване на
сечища за подотдели, по ГСП на ТП ДГСРИОСВЛовеч, 2014 г. При доказване на извършено
Плевен
нарушение, РИОСВ-Плевен ще предприеме
РДГ-Ловеч
необходимите административнонаказателни и
принудителни административни мерки, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.
Община
Препратен е сигнала по компетентност на
Ловеч
Община Ловеч.

Павликене по пътя Ловеч-Севлиево

10. 16.4.2015

11. 17.4.2015

12. 20.4.2015

13. 21.4.2015

лично

на "зелен
телефон"

В землището на с. Петърница, местността
"Къбел" или "Белият пясък", се добива незаконно кварцов пясък. Същият се складира на
територията на старо летище в землището на
с. Петърница.
Семейство Д., собственици на земеделски
имоти в землището на с. Добревци, община
Ялбаница, извършват пръскане с препарати
за растителна защита посредством хеликоптер. Сигналът е подаден и към Община Ябланица

РИОСВПлевен

ОДБХЛовеч Об- Препратен е сигнала по компетентност на
щина Ябла- Община Ябланица и ОДБХ-Ловеч
ница

на "зелен
телефон"

РИОСВИзхвърляне/складиране на масла, на голяма
Плевен
площ в землището на гр. Левски, ПИ №
Община
43236.000.379
Левски

на "зелен
телефон"

Обгазяване със сладникава, но задушлива
миризма, която се носи от "Сартен България" РИОСВООД. По данни на сигнализиращото лице, Плевен
обгазяване има поне веднъж седмично

14. 22.4.2015

на "зелен
телефон"

15. 23.4.2015

на "зелен
телефон"

В гр. Ловеч, кв. Гозница, в посока за с. Радювене, трактор с ремарке извозва отпадъци
с цех изхвърляне. Сигналът е подаден и в
Община Ловеч
Горене на автомобилни гуми, по пътя София-Русе, преди с. Гривица, близо до моста и

Извършена е проверка. При нея е установен
добив на инертен материал - бял пясък. В момента на проверката на терена работи багер,
има и един камион.

При проверката на място е установено замърсяване на почва /на площ около 90 кв. м./ с
нефтопродукти. След проверка е констатирано, че замърсяването е на имот, общинска
публична собственост на Община Левски, с
начин на трайно ползване пасище. Дадено е
предписание на общината за предприемане на
действия по почистване на терена.
Извършена е проверка на "Сартен България"
ООД. Направен е оглед на основният цех, в
т.ч. лакиращите линии и на комините към тях.
В момента на проверката, всички лакиращи
линии са работели, а миризмата, описана в
сигнала е усетена на покрива на цеха, в непосредствена близост до комините и на площадката на предприятието. Дадени са предписания за провеждане на собствени периодични
измервания на емисиите от летливи органични
съединения при работата на лакиращите линии.

Община
Ловеч

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Ловеч.

Община
Плевен

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Плевен.

бивша бензиностанция
16. 22.4.2015

17. 22.4.2015

18. 23.4.2015

Сигнал за горене на гуми, включително съОбщина
бота и неделя, в къщите зад бившето предпПлевен
риятие "Сторко", по посока на "Бала баир"

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Плевен.

на "зелен
телефон"

Водата в р. "Тученишка", парк "Кайлъка",гр.
Плевен е замърсена. Под мостовете преди РИОСВбасейните се събира голямо количество бяла Плевен
пяна.

При проверката е констатирано наличие на
минимални количества пяна до втори мост
под басейните. Пяната е без мирис и специфичен цвят. Установява се, че образуването й
е в резултат на завихряне на водата и наличие
на паднали клони, тревиста и храстовидна
растителност в речното легло, които задържат
отлагания. При огледа нагоре по течението до
хотел "Кайлъка" се наблюдават в речното легло 5 бр. по-високи прагове, при което водата
пада от височина 30-50 см. В следствие на
това, на същите места се вижда наличие на
минимални количества пяна, образувана при
падането на водата.

по пощата

Сигнал за изтичане на мръсна отпадна вода и
образуване на голямо количество пяна в ко- Община
ритото на река Бели Осъм в района на спир- Троян
ка "Банка Славяни", гр. Троян.

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Троян.

на "зелен
телефон"

19. 24.4.2015

на "зелен
телефон"

В местността Кайлъка, пътя за с. Радишево
РИОСВима асфалтобаза, от която в момента на
Плевен
обаждането се носи бял пушек

20. 27.4.2015

по имел

Сигнал за нерегламентирани сметища на РИОСВтериторията на гр. Левски
Плевен

21. 27.4.2015

на "зелен
телефон"

Лицето Б.Д. изкупува иглика без документи РИОСВв кв. Полатен, гр. Тетевен
Плевен

Извършена е проверка на асфалтобаза, стопанисвана от фирма "Инжстрой" ЕООД. Установено е, че асфалтобазата към момента на
проверката работи. На площадката има 2 бр.
асфалтосмесители - нов и стар, като работи
стария. Дадено е предписание за преустановяване ползването на стария асфалтосмесител
без проведено собствено периодично измерване на емисиите от работата му, доказващо
съответствието с приложените емисионни
ограничения.
Извършена е проверка на място. Дадени са
предписания на кмета на Община Левски за
почистване на откритите замърсявания.
При проверката на място е установено, че в гр.
Тетевен, кв. Полатен на табела е обявено из-

22. 29.4.2015

на "зелен
телефон"

От новият цех на "Калинел" ЕООД, гр. Троян се чува силен шум от произвоството през РИОСВцялото денонощие и се усещат неприятни Плевен
миризми.

23. 30.4.2015

на "зелен
телефон"

Лицето Б.Д. извършва незаконна строителна
дейност в имот № 043 019, землище с. Жер- РИОСВнов, общ. Никопол, с начин на трайно полз- Плевен
ване "пасище".

купуване на цвят иглика. Лицето Б. Д. е осигурила достъп до имота си, в който не са установени билки в наличност. В обекта има кантар и пластмасови касети. Обектът не е обявен
в РИОСВ-Плевен като билкозаготвителен
пункт. Б.Д. е запозната с изискванията на Закона за лечебните растения.
Извършена е проверка на място с контролно
измерване на шум. Дадено е предписание за
провеждане на собствено измерване на нивата
на шум, във вечерен и нощен период, по границата на производствената площадка и в
местата на въздействие. Измерването да се
проведе в периода от 22 ч. до 07 ч.
При проверката е установено, че в ПИ № 043
019, землище с. Жернов е построена масивна
двуетажна сграда, със застроена площ около
40 кв.м. В имот, разположен източно от този е
изградена тоалетна и оранжерия. Община Никопол не е издавала разрешение за строеж или
друг документ, одобряващ строителството на
сграда в ПИ № 043 019.

