ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.04.2012 – 30.04.2012 г.
№

Дата

1.
04.04.2012

2.
04.04.2012
3.
05.04.2012

4.
10.04.2012

5.
11.04.2012

11.04.2012

19.04.2012

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Сигналът
постъпил
електронната
поща.

е Установяване на строителни дейности
по на границите на ЗЗ BG0000181 Река
Вит

Сигналът
постъпил
пощата.

е Гола сеч в
по Брестово

Сигналът
постъпил
електронната
поща.

е Наличие
на
нерегламентирано
по сметище до гробищния парк на гр.
Пордим

Сигналът
постъпил
пощата.

е Извършва се гола сеч по поречието на
по р. Искър без разрешително от РИОСВ

ПИ 06536.276.4 с.

Сигналът
е Разглабят
се
автомобили
постъпил
на разрешително в гр. Троян
“зелен телефон”
Сигналът
постъпил
електронната
поща.
Сигналът
постъпил

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

без

е Хладилните съоръжения на магазин
по “Бонджолу” на ул .”Хаджи Димитър”
в гр. Плевен издават нетърпим шум.
е В двора и край халето на
по предприятието в гр. Червен бряг има

РИОСВ – Плевен

РЗИ – Плевен

Предприети
действия
Извършена е проверка.До чешмата
има изграден навес, който попада в
общински имот, а останалите
обекти
са
собственост
на
физическо лица. Имотите граничат
в ЗЗ”Река Вит”.
Извършена е проверка.Проведената
сеч е предвидена в ЛУП на ДГС
Ловеч.Не са установени нарушение
по ЗБР
Извършена е проверка.Открити са
локални замърсявания със смесени
битови и биоразградими отпадъци.
Общинска администрация -Пордим
е предприела действия за събиране
и депониране на отпадъците.
Проверка вече е извършена на
същия сигнал с вх. ном. ОИК-35/25.01.2012г. Провеждането на
подобен вид сеч не е необходимо
да се съгласува с РИОСВ – Плевен.
Извършена е проверка.Дадени са
предписания да не се извършва
разкомплектоване на ИУМПС без
разрешение по чл. 12 от ЗУО.
Изпратен
за
решаване
по
компетентност до РЗИ – Плевен

Извършена е проверка на място.Не
са установени екземпляри от

20.04.2012

24.04.2012

24.04.2012

25.04.2012

електронната
поща.

наскоро излюпени пепелянки.

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

Разораване на имоти в Натура 2000 покрай р. Искър ,з-ще с. Карлуково

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

В ж.к. "Мара Денчева" в гр. Плевен
има струпано
голямо количество
строителни отпадъци.Изкопани са
дупки,които временно са използвани
за тоалетни,но не са почистени.
В
с.
Шипково
се
строи
пречиствателна
станция
и
се
изхвърлят строителни отпадъци в р.
Ръждавец.
Нерегламентирано
третиране
на
ИУМПС и изгаряне на отпадъци в гр.
Кнежа.

РИОСВ – Плевен

пепелянка
и
др.
видове
змии.Дворът на предприятието е с
неподържани зелени площи.Дадени
са предписания .

Община Плевен

Препратен по компетентност на
Община Плевен

Община Троян

Изпратен
за
решаване
по
компетентност на Община Троян

РИОСВ – Плевен

Извършена е проверка.Дадени са
предписания да не се изгарят
отпадъци
в
съответствие
с
изискванията по ЗУО.

