ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.08.2012 – 31.08.2012 г.
№

Дата

1.
07.08.2012
2.
07.08.2012

3.
09.08.2012

4.

Постъпил
сигнал
Сигналът е
постъпил по
пощата.

Сигнал

Отговорна
институция

Замърсяване на барата в
с.Тодоричене с отпадъци от
всякакъв характер, включително и
утайки от септични ями.
В частен имот на ул.Христо
Смирненски” в гр.Кнежа се
извършва търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни
метали без необходимите
разрешения.
Разположени автомобили втора
употреба на ул. “Явор” в гр.
Ябланица.

Община Луковит

Препратена за решаване по компетентност до
Община Луковит.

РИОСВ-Плевен

При извършени проверки от РУП-Кнежа и
РИОСВ-Плевен не е констатирано извършване
на търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали.

РИОСВ-Плевен

Сигналът е
постъпил по
“зелен телефон”.

Нерегламентирана сеч на бряст,
глог, акация и черница в района
на общ. Искър.

СЗДП ТП ДГС –
Плевен
И
РДГ-Ловеч

Сигналът е
постъпил по
пощата.

Изпускане на отпадни води в
р.Ръждавец от хотел “Острова” в
с.Бели Осъм.

РИОСВ-Плевен

Извършена е проверка.Сигналът е
основателен.Дадено е предписание да се
предаде ИУМПС на фирма,притежаваща
документ по ЗУО за третирането им.За
извършеното нарушение ще бъде съставен акт
по ЗУО.
Извършена е проверка.Установено е ,че е
проведена бракониерска сеч на
бряст,глог,акация и черница.Не е установена
сеч на бяла топола и летен дъб.Не са
установени лицата извършили сечта.За
държавните имоти нарушението е в
компетентността на СЗДП ТП ДГС - Плевен,а
за частните имоти ще бъде уведомена РДГЛовеч.
Извършени са проверки.В с. Чифлик не е
установено заустване на отпадъчни води в
шахтата на крайпътна чешма. В с. Бели
осъм,ваканционно селище "Острова" има
ЛПСОВ след коята водите заустват в р.
Ръждавец.Дадено е предписание за подаване

Сигналът е
постъпил по
пощата.

Сигналът е
постъпил по
електронната
поща.

10.08.2012

5.
13.08.2012

Предприети
действия

6.

Сигналът е
постъпил по
пощата.

Индустриален коловоз с дължина
1,5 км е изрязан и закаран в базата
на “Феникс-Ловеч”.

РИОСВ-Плевен

Сигналът е
постъпил по
“зелен телефон”.

Изхвърлени и запалени отпадъци
в близост до жилището на
подателя в с. Буковлък.

РИОСВ-Плевен

Сигналът е
постъпил по
пощата.

Заустване на отпадъчни води от
строителна дейност със
значително количество на 50 м.
над мерилния участък на станция
18580 на НИМХ за измерване на
водни количества на р. Панега
при с. Петревене.

РИОСВ-Плевен

Сигналът е
постъпил по
“зелен телефон”.

От хотел “Илинден” в с. Шипково
изтичат отпадни води в реката

РИОСВ-Плевен

15.08.2012

7.

23.08.2012

8.

24.08.2012

9.
29.08.2012

на заявление за издаване на разрешително за
заустване на отпадъчни води.
Извършена е съвместна проверка с
представители на ОД на МВР-Плевен.Открити
са стоманени профили от ж.п. релси и
подкранови релси.По време на проверката не е
представен договор за покупко-продажбата им
и сертификат за произход.На 02.08.2012г. в
РИОСВ-Плевен са внесени документи от
"Феникс инверс"ООД, според които на
площадката на фирмата се съхраняват общо 32
260 тона метален скрап (релси),които са
описани и в сертификата за произход.
Извършена е проверка.Констатирано е,че на
21.08.2012 г. е възникнал пожар в общински
имот,на площадка определена за събиране и
съхраняване на биоразградими
отпадъци.Пожарът е овладян в около 17 часа
на 22.08.2012г.В момента на проверката огънят
е напълно потушен,но все още се
разпространява дим.Направено е предписание
на кмета на с. Буковлък да организира
уплътняване биоразградимите отпадъци.
Извършена е проверка.Установено е ,че
Канализационната система на
с.Петревене,общ. Луковит е в
строителство.Възложител на строежа е
Община Луковит.Канализационната система
има необходимите разрешителни по Закона за
водите и Закона за опазване на околната
среда.При проверката не се констатира
заустване на отпадъчни води от обекта в
реката.Не се установи замърсяване на реката с
нефтопродукти и наличие на строителни
отпадъци в коритото на реката.
Извършена е проверка. От шахта до хотел
Илинден изтичат на уличното платно води.В
района има проблем с канализацията от две
години. Кметство с. Шипково е осигурило

10.

Сигналът е
постъпил по
пощата.

31.08.2012

Извършена е незаконна сеч в имот
43579.165.76 , земл. с. Лешница в
ЗЗ "Микре"

РИОСВ-Плевен

канализационни тръби за подмяна, която ще
бъде извършена до края на 2012 г.
В РИОСВ-Плевен няма подадено Уведомление
по реда на чл.10 от Наредбата по ОС,за
Горскостопанска програма или Планизвлечение за промяна вида и/или
интензивността на сечта в ПИ №43579.165.76,
с.Лешница, обл.Ловеч. Необходимо е да се
представи допълнителна информация относно
периода,през който е осъществена
констатираната сеч с интензивност 25%- преди
датата на влизане в сила на Закон за изменение
и допълнение на Закона за горите (ДВ бр.
60/07.08.2012 г.) или след тази дата.

