ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.

№

1.

2.

Дата

1.4.2016

4.4.2016

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

на "зелен
телефон"

Сигнал за изхвърляне на отпадъчни води в
района на гробищния парк на гр. Д. Дъбник.

РИОСВ Плевен

При проверката на животновъде обект (ЖО),
находящ се в гр. Долни Дъбник, е установено,
че формирания течен торов отпадък се съхранява временно във водоплътни изгребни ями,
а твърдият - в ремарке в рамките на дворното
място. Проверката не е констатирала замърсяване на почви с пресен торов отпад и изпускане на отпадъчни води. Дадено е предписание на собственика на ЖО за представяне на
копие от договора за временно съхранение на
твърдия торов отпад.

по имел

Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на
животински отпадъци при рекултивираната
кариера на бившия Циментов завод

ОДБХПлевен
Община
Плевен

Препратен за предприемане на действия по
компетентност до ОДБХ-Плевен и Община
Плевен.

3.

4.4.2016

по имел

Множество сечи със съмнителна законност в
Дивечовъден участък Дрян, землища-та на с.
Буковлък и с. Върбица

РИОСВПлевен

4.

8.4.2016

по пощата

Сигнал за гола сеч в пи № 570010 и 570020
село Петревене

РИОСВПлевен

Проверени са GPS-координатите. Установено
е, че това са поземлени имоти от землището
на с. Буковлък и в подотдели по ЛУП ДГС
Плевен от 2005 г. Има издадени решения по
Наредбата за ОС за подотдели 308"е", 309"д"
и 310"д", които попадат в защитена зона "Река
Вит". Направена е проверка на собственика на
имотите - Община Плевен. Съгласно Протокол за освидетелстване на сечище в подотдел
310"д" е установена сеч на немаркирани церови дървета в размер 40 куб. м., за което от общината са съставени 4 бр. акта.
При проверката на място е установено, че в
ПИ № 057 010 и № 057020, землище на с.

РДГ-Ловеч
Районна
прокуратура-Луковит

5.

12.4.2016

на "зелен
телефон"

Замърсяване на ръкав Вада /р. Искър/ с бяла
вода от консервна фабрика "Пелтина" ЕООД

РИОСВПлевен

6.

18.4.2016

по пощата

Сигнал относно строителство на къща в ЗЗ
''Карлуково'' и ''Карлуковски карст'' .

РИОСВ –
Плевен
РО НСКЛовеч
БДДРПлевен

7.

25.4.2016

по мейл

Сигнал за нерегламентирано сметище в края
на село Гривица

РИОСВПлевен

Петревене е проведена гола сеч, без сеч на
храстова растителност. И двата имота попадат
в защитени зони - "Карлуково BG00001014 и
"Карлуковски карст" BG0000332. В РИОСВПлевен няма подадено уведомление да горскостопанска програма. Изпратено до Районна
прокуратура - Луковит за предприемане на
действия по компетентност.
При проверката е извършен оглед на воден
обект Мелнична вада, поречие Искър преди и
след консервна фабрика "Пелтина" и 4 бр.
пункта за заустване на отпадъчни води от територията на самата фабрика. Взети са водни
проби от отпадъчни води от две точки. След
излизане на резултати ще бъдат предприети
съответните действия.
Извършена е проверка на място. При нея е
установено, че в имоти № 44327.379.68 и №
44327.379.67, землище гр. Луковит има изградени масивна сграда от дялан камък, водно
огледало с малко бетонно мостче и два броя
малки сгради. И двата имота попадат в границите на защитени зони. По време на проверката не са представени документи, доказващи
кога са построени сградите и как е съгласувано тяхното строителство. В РИОСВ-Плевен не
са процедирани инвестиционни предложения
за тези имоти по реда на ЗООС и ЗБР. Сигналът е изпратен за предприемане на действия
по компетентност и до РО НСК-Ловеч и
БДДР-Плевен.
При огледа на място не е установено наличие
на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, с изключение на малки купчини разпилени. Почистена е частта от имот № 000 087,
която е публична общинска собственост. Прокопана е защитна траншея около почистения
терен с цел недопускане на повторно замърсяване.

8.

26.4.2016

на "зелен
телефон"

През имота на А.К., находящ се в с. Добревци, общ. Ябланица, минава канал за отпадъчни води от Цех за производство на локум
"Венеца". Непречистените отпадъчни води
от обекта се заустват в близкото дере.

РИОСВПлевен

Извършена е проверка на Цех за производство
на захарни изделия, с. Добревци, стопанисвано от "Венеца" ЕООД, гр.София. Дадено е
предписание за възстановяване на изправността на колектора и изпълни необходимите
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

