ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.12.2016 г. – 31.12.2016 г.

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1.

06.12.2017

По ел. поща

Сигнал за притежание и продажба на препарирана риба от вида Чига, чрез обява в
olx.bg. Според обявата препаратът се намира
в гр. Плевен.

2.

07.12.2016

На „Зелен
телефон“

Сигнал за запалени отпадъци на площадката
на "Феникс Инверс" ООД, гр. Ловеч

РИОСВ Плевен

3.

09.12.2016

На „Зелен
телефон

Сигнал за кастрене на клони на защитено
дърво от вида Бяла черница.

РИОСВ Плевен

4.

12.12.2016

На „Зелен
телефон

Сигнал за пожар в защитена местност "Тараклъка", землище с. Градище, общ. Левски

РИОСВ Плевен

РИОСВ Плевен

Предприети действия
Извършена е проверка на място и е установено, че екземпляра от вида Чига не е от защитен вид, посочен в Приложение №3 към чл. 37
на Закона за биологичното разнообразие. Съгласно чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗБР, не подлежи на
регистрация в РИОСВ – Плевен.
Направена е проверка на двете площадки на
"Феникс Инверс" ООД в гр. Ловеч. В момента
на проверката не е констатирано горене. Площадките са обходени, но не са открити видими следи от горене, с изключение на площ от
около 2 кв.м. на площадката, на която има
следи, наподобяващи оставащите от горене.
Дадени са предписания да не се допуска горене на отпадъци на територията на дружеството, да се изготви заповед, забраняваща изгарянето на отпадъци, която да се връчи на служителите срещу подпис, както и копие от заповедта да се представи в РИОСВ Плевен в срок
до 12.12.2016 г.
Извършена е проверка на място. Установено е,
че е отрязан основен клон на дървото, а не
избилите от него леторасли. Отрязани са и
няколко други клони, които не са представлявали заплаха за покрива на посочената сграда
в съседния имот. Отрезите не са замазани с
блажна боя.
Извършена е проверка на място. Установено е,
че в защитената местност "Тараклъка", зем-

5.

12.12.2016

На „Зелен
телефон

Сигнал за изкупуване на лист бръшлян без
регистриран в РИОСВ Плевен пункт.

РИОСВ Плевен

6.

19.12.2016

На „Зелен
телефон

Сигнал за излагане на публично място на
препариран екземпляр на граблива птица.

РИОСВ Плевен

7.

29.12.2016

По пощата

Сигнал за отглеждане на диви прасета на
РИОСВ територията на с. Горна Митрополия, общ.
Плевен
Долна Митрополия

лище в с. Градище е преминал низов пожар.
Част от дърветата в засегнатия от пожара
участък са частично обгорели в основата си.
При проверката се установява бракониерска
сеч на единични дървета. В момента не се извършва такава и не може да бъде установен
нарушител.
Извършена е проверка на място. Не са установени количества лист бръшлян в наличност.
Сигналът е неоснователен.
Извършена е проверка на място. Не се установи наличието на препариран екземпляр от защитен вид.
Предстои проверка.

