ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.04.2017 г. – 30.04.2017 г.

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1.

07.04.2017

По ел. поща

Сигнал за замърсяване на река с отпадъчни
води от вила "Боатин".

РИОСВПлевен

2.

12.04.2017

По ел. поща

Сигнал за продажба на птици от защитен вид
Бял ангъч, чрез обява в bazar.bg.

РИОСВПлевен

3.

19.04.2017

По ел. поща

Сигнал за унищожаване на защитена зона
BG0000627 Конунски дол.

РИОСВПлевен

Предприети действия
Извършена е проверка на място. В момента на
проверката в обекта не е имало настанени гости. В имота има септична яма за отпадъчни
води от жилищната сграда. Не е установено
наличие на тръба за отвеждане и заустване на
отпадъчни води от обекта в река Боатин. Под
вилата има резервоар, който е част от водоснабдителната система на населеното място.
По информация на Кмета на с. Дивчовото,
общ. Тетевен е направена проверка по компетентност от служители на РЗИ-Ловеч. Дадено
е предписание да не се допуска заустване на
отпадъчни води в река Боатин от жилищната
сграда.
При направена справка в РИОСВ-Плевен е
установено, че посоченото в сигнала физическо лице притежава регистрация в РИОСВПлевен екземпляри от видове животни, които
не са уловени от природата, а са размножени
от него или са закупени от развъдници в държави от Европейския съюз. За екземплярите
има издадени регистрационни карти по реда
на Закона за биологичното разнообразие и
Закона за защита на животните, и са маркирани със затворени пръстени или микрочипове.
Извършена е проверка на място. Констатирано
е разоряване на имоти с начин на трайно ползване нива.

4.

5.

6.

7.

24.04.2017

На „Зелен
телефон“

Сигнал за горене на гуми, в пункт за стари
автомобили, намиращ се в с.Златна Панега,
община Ябланица.

РИОСВПлевен

Експерти от РИОСВ-Плевен извършиха проверка на 22.04.2017 г., непосредствено след
получаване на сигнала по дежурния телефон,
при която не е установено горене в посочения
от сигналоподател имот. В предходен период
е констатирано, че на територията на с. Златна
Панега са разположени 3 площадки за дейности с излезли от употреба моторни превозни
средства, за които няма издадено разрешение
за дейности с отпадъци и съответно е изискана информация от Община Ябланица за собствениците/ползвателите
им
със
срок
05.05.2017. Тъй като при извършването на
проверката на 22.04.2017 г. намиращите се в
имотите граждани не оказват съдействие за
изясняване собствениците или ползвателите
им, на 25.04.2017 г. са организирани нови
проверки с участието на служители на РУ Ябланица и Община Ябланица. На един от нарушителите е съставен акт, а след откриването
на другите двама нарушители, ще бъдат предприети административнонаказателни действия.

26.04.2017

На „Зелен
телефон“

Сигнал за изхвърляне на битови, строителни
и отпадъци от животновъдна дейност пред
имот в с. Брест, общ. Гулянци, ул. "Детелина" №3.

Община
Гулянци

Препратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Гулянци.

По ел. поща

Сигнал за "скок пандюл" в Деветашката пещера, който може да навреди на още не излюпилите се малки на Бухала.

РИОСВПлевен

Препратено до общ. Ловеч да упражни контрол и предотврати провеждането на забранена
спортна проява - скок "пандюл" в Деветашката пещера.

26.04.2017

26.04.2017

По ел. поща

Сигнал за замърсяване със строителни отпа- РИОСВдъци в района на Карстово ждрело Чернелка. Плевен

Извършена е проверка на място. Не е установено наличие на нерегламентирани замърсявания със строителни и битови отпадъци на
еко-пътеката. По данни на кмета на с. Къртожабене, който се грижи за поддържането и
върху земен път са насипани и разслани изкопни земни маси, почва и камъни, с цел пре-

дотвратяване пропадания и свличания на пътя.

8.

28.04.2017

На „Зелен
телефон“

Сигнал за остра задушлива миризма на масРИОСВло от рафинерия на изхода от гр. Луковит,
Плевен
посока гр. Плевен.

В момента на подаването на сигнала, експерти от РИОСВ-Плевен са призовани по АНД №
15/2017 г. в Луковидския районен съд. В 11.40
са обядвали в снек-бар "Виктория", находящ
се в непосредствена близост до площадката на
"Полихим-СС" ЕООД. Престоят им е бил в
откритата част на ресторанта откъм главната
улица, като през това време не са усетили
никаква остра или задушлива миризма. На
излизане от града в интервала 15.00-15.15 ч.,
преминавайки покрай площадката на дружеството не са усетили неприятна или остра, задушлива миризма на масло от рафинерия на
изхода от гр. Луковит, посока гр. Плевен.

