ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.02.2013 г. – 28.02.2013 г.

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети
действия

1.

04.02.2013

На електронната
поща

Предстои сеч на територията на защитена РИОСВ-Плевен
територия Горни Дъбник-Телиш,след
проведен от Община Долни Дъбник търг.

Извършена е проверка по документи и
на място.Установено е,че поземлените
имоти посочени в сигнала,попадащи в
защитени зони " Горни ДъбникТелиш" и "Язовир Горни Дъбник" не
попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.Съгласно технологичен план за
добив на дървесина и Лесоустройствения проект на горите на община Долни
Дъбник е предвидена сеч в посочените
имоти.Не са установени нарушения в
режима за обявяване на ЗЗ " Горни
Дъбник-Телиш".Няма заповед за обявяване на ЗЗ"Язоеир Горни Дъбник"BG0000611 и определен режим за
ЗЗ.Имотите посочени в сигнала не
представляват остров и в радиус 300м
няма чаплови и корморанови колонии.

2.

06.02.2013

Лично

В с. Горни Дъбник има голямо количест- РИОСВ-Плевен
во пресен тор и други боклуци,също така
са отрязани борове и липи.

Извършена е проверка.Установено е
наличие на битови и растителни отпадъци,оборски тор и слама.С разрешения на Кмета на община Долни Дъбник са отрязани дървета.Констатираните дейности са в регулацията на с. Горни Дъбник.Изпратено
е предписание на Кмета на община
Долни Дъбник за предприемане на

мерки за почистване на откритите отпадъци със срок за изпълнение и недопускане на повторно замърсяване.
3.

08.02.2013

По е-поща

Унищожаване на местообитание - пред- РИОСВ-Плевен
мет на опазване на защитена зона
BG0000239 Обнова- Карамандол и
BG0002096 Обнова.

Извършена е проверка.Установено е
разораване на ливада,попадаща в границите на ЗЗ "Обнова" BG 0002096 и
"Обнова-Караман дол" BG 0000239.
Поради затруднено достигане до вътрешността на разорания участък,РИОСВ-Плевен ще извърши повторна проверка на място при подходящи теренни условия.

Извършена е повторна проверка. В
район с GPS координати 43°27'10.4,
24°59'52.6 и 43°27'16.2, 24°59'51.8,
земл. с. Обнова, общ. Левски не е
установено разораване. Описаните
точки попадат в ПИ № 011020,
земл. с. Обнова (площ 950.847 дка,
НТП "ливада", собственик Кметство с. Обнова) и в защитени зони
BG0000239 "Обнова-Караман дол"
и BG0002096 "Обнова". Разораване
е констатирано в ПИ от масив №
12, земл. с. Обнова с НТП "нива",
граничещи в северна посока с ПИ
№ 011020. Установено е отместване с около 20 м на границите на
поземлените имоти от масив № 12,
в посока юг към ПИ № 011020.
Аналогично отместване на границата е установено и между ПИ №
011013, земл. с. Обнова (площ
85.713 дка, начин на трайно ползване "ливада", собственик Кметство с. Обнова), попадащ в ЗЗ
BG0000239 "Обнова-Караман дол"
и BG0002096 "Обнова" и поземлени имоти от масив № 17, земл. с.

Обнова, с НТП "нива", разположени източно от ПИ № 011013. Ще
бъдат предприети съответните
принудителни административни
мерки по ЗБР.
4.

11.02.2013

По пощата

5.

12.02.2013

На "зелен телефон"

Извършване на незаконна автосервизна РИОСВ-Плевен и Об- Извършена е проверка съвместно с
дейност на територията на гр. Кнежа.
щина Кнежа
Община Кнежа. За автосервизна
дейност не се изисква издаване на документи за извършване на дейностите
по третиране на отпадъци - разрешение или регистрационен документ,издадени по реда на ЗУО или
комплексно разрешително,издадено по
реда на ЗООС.При проверката не е
констатирано по категоричен начин
извършване на автосервизна
дейност,както и дейности с отпадъци.
Направени са изкопи в поземлени имоти РИОСВ-Плевен
Извършена е проверка на мясс начин на тряйно ползване "пасито.Установено е наличие на малки
ще,мера",земл. с.Карлуково,общ.Луковит
изкопи разположени в поземлен имот с
начин на тряйно ползване "пасище".Същите не засягат природна забележителност "Карлуковски карстов
комплекс с пещерите Темната дупка,Проходна,Свирчовица,Банковица и
Хайдушката дупка",но попадат в защитена зона "Карлуково BG0001014 и
"Карлуковски карст" BG0000332. В
Кметство с. Карлуково уточниха, че
изкопите са направени с цел кражба на
кабели. Извършената дейност не представлява нарушение на режима на забраните в заповед № РД-788 от
29.10.2008г. за обявяване на ЗЗ "Карлуковски карст" BG0000332. В момента на проверката не са извършвани
изкопи и не може да се установи извършител.

6.

13.02.2013

На "зелен телефон"

7.

14.02.2013

Лично

8.

22.02.2013

На "зелен телефон"

9.

27.02.2013

На "зелен телефон"

10.

28.02.2013

Лично

На стария център на с.Обнова на улицата РИОСВ-Плевен
се изкупуват черни и цветни метали,разкомплектоват се МПС-та.Пътят е
замърсен с разляти моторни масла.

Извършена е проверка.Установено е
наличие на ИУМПС върху 2 бр. площадки в различна степен на разкомпелтоване. За площадките няма издадено разрешително по ЗУО.Съставен е
акт за установяване на административно наказание.
Съседът на жалбоподателя изхвърля фе- Община Долна Митро- Изпратен за решаване по компетенткални отпадъци от отглежданите от него полия.
ност на Община Долна Митрополия.
животни и ги струпва нерегламентирано
на оградата между двата съседни имота.Поради лошата хигиена мястото става
развъдник на насекоми.
Изложени са трофеи от защитени видове
РИОСВ-Плевен
Извършена е проверка. Установено е
животни - дива котка (2 бр.) и златка.
наличие на препарати от защитен вид1 бр. глава на дива котка и 1 бр. препарат на екземпляр дива котка. Препарат
на златка не е открит.Установено е
наличие на препарат на белка, което не
е защитен вид. Съставен е акт за установяване на административно нарушение.
Периодично работници от стар цех на
РИОСВ-Плевен
Извършена е проверка на място. Устафирма Сторгозия горят пластмаси.
новено е ,че от участък "Мелници"
след аспирацията се отделя прах и
дребни пластмасови частици, които са
отложени върху терена на имота. Така
извършената дейност представлява
източник на неорганизирани прахови
емисии в атмосферния въздух. На
площадката не са открити следи от
изгаряне на други отпадъци, но в печката за отопление на работното помещение към участък с екструдер-преса
са открити следи от изгорял полиетилен. Дадени са предписания със срокове за изпълнение.
Извършено разораване в ПИ №022014 с
РИОСВ-Плевен
Извършена е проверка на мясначин на трайно ползване "пасище", пото.Установено е разораване в ПИ
падащ в ЗЗ ''Обнова''
№022014, земл. с. Обнова, с НТП "пасище" и попадащ в ЗЗ BG0000239
"Обнова-Караман дол" и BG0002096

"Обнова" от мрежата Натура 2000.
Извършено е и засяване на земеделски
култури. Предприети са съответните
административнонаказателни мерки.

