ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.08.2016 г. – 31.08.2016 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

1.

01.08.2016 По пощата

Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на
отпадъци в Община Тетевен и нередовно
събиране на отпадъците в населените места
от Община Тетевен.

2.

01.08.2016

По пощата

Сигнал за незаконно строителство в района
на с. Карлуково в защитена зона " Карлуково
" и " Карлуковски карст".

По ел. поща

Сигнал за продажба на препариран защитен
вид в Интернет с адрес гр. Червен бряг.

3.

15.08.2016

4.

16.08.2016

По ел. поща

Сигнал за замърсяване с битови отпадъци в
района на с. Реселец, общ. Червен бряг екопътеката и природната забележителност
Калето.

5.

18.08.2016

На „ зелен
телефон “

Сигнал за силна миризма на въглероден диоксид. Предполага, че горят стари отпадъци.

Отговорна институция

РИОСВ Плевен

РИОСВ Плевен

РИОСВ Плевен

РИОСВ Плевен

РИОСВ
Плевен

Предприети действия
Веднага е извършена проверка на място.Дадени са предписания да се извърши почистване на отпадъците. Да се предприемат
мерки за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. За изпълнението на предписанията писмено да се уведоми
РИОСВ - Плевен.
Проверени са 16 броя имоти край асфалтовия
път в посока ВЕЦ " Карлуково ", в землището
на с. Карлуково, община Луковит. Установено
е, че в имотите има построени къщи. Ще бъдат предприети необходимите дейности за
установяване на нарушения по действащото
законодателство.
След проверката е установено наличие на два
вида препарирани екземпляри от защитени
видове: Дива котка и Белоопашат мишелов,
подготвени за продажба в магазин за промишлени стоки в град Червен бряг. Екземплярите
са иззети и е съставен Акт №024/2016 г. за
установяване на административно нарушение.
При проверка на място се установи, че кошчетата край беседките са почистени, не се установяват замърсявания с отпадъци около тях,
както и по екопътеката и природната забележителност Калето.
При проверка на място, на площадката не се
установи извършване на производствена дейност. В имота е налична сграда ( бивше
паракотелно на " Тетевянка " АД ), във види-

6.

22.08.2016

На „ зелен
телефон “

Сигнал за два микроязовира, които се намират в с. Борима, общ. Троян и са разположени един до друг празни без вода. Единият от
тях се пълни със строителни и битови отпадъци. Нерагламентирано сметище.

7.

29.08.2016

На „ зелен
телефон

Сигнал за запалено стърнище от дясно на
пътя за София, при с. Телиш.

На „ зелен
телефон

Сигнал от жител на с. Орешак за неправомерно насипване на път с черен пясък, водещ към махала „ Ливадките “ и махала „
Коевци “ в с. Орешак. В сигнала се твърди,
че камионите с пясък ( над 20 – 30 бр. ) идват
от бившата леярна на „ Елма “ АД за изграждане на пътища.

8.

9.

10.

29.08.2016

31.08.2016

31.08.2016

РИОСВ
Плевен

мо лошо състояние, в която липсва оборудване, включително няма инсталирани горивни
инсталации. На площадката няма организирани източници на емисии.
Извършена съвместна проверка от РИОСВ
Плевен и БДДР Плевен. Сигналът е основателен.Не е установен причинителят на отпадъците и/или лицето, извършило запалването.
На кмета на община Троян са дадени предписания за предприемане на мерки за недопускане формирането и запалването на локални
замърсявания с отпадъци и почистване на
констатираните отпадъци на територията на
с.Борима в срок до 30.09.2016 г.

Община
Изпратен за предприемане на действия по
Червен бряг
компетентност до Община Червен бряг

Община
Троян

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Троян

По пощата

Нерегламентирано отглеждане на две малки
сърни от заведение, намиращо се непосредствено до стената на язовир " Сопот ", обл.
Ловеч

РИОСВ
Плевен

Извършена е извънредна проверка съвместно с
РДГ-Ловеч по сигнал ОИК-3-54/31.08.2016 г. за
нерегламентирано отглеждане на две сърни в двора на заведение до стената на яз. Сопот. Тъй като
лицето, отглеждащо сърните, не представи документ за техния произход и собственост (което е
необходимо за предприемане на действия по Закона за защита на животните), е уведомена РДГЛовеч за предприемане на действия по Закона за
лова и опазване на дивеча

По ел. поща

В продължение на две седмици ежедневно се
усеща рано сутрин около 08:00-08:30 часа от
поречието на река Козещица, с. Чифлик,
общ. Троян силна миризма на фекалии/отходни води.

РИОСВ
Плевен

Предстои проверка.

