ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.03.2013 г. – 31.03.2013 г.
№

Сигнал

Отговорна Предприети действия
институция

08.03.2013 На "зелен телефон"
14.03.2013 На "зелен телефон"

Сеч на дървета в защитена територия
"Елията", земл. община Никопол
Разораване на поземлени имоти с начин
на трайно ползване "пасище" и "ливада"
попадащи в Натура 2000

РИОСВПлевен
РИОСВПлевен

3.

14.03.2014 По пощата

Разорано пасище в с.Бежаново.

РИОСВПлевен

4.

15.03.2013 По пощата

На 13.03.2013г. село Муселиево е било
обгазено от черен дим, идващ от двора
на фирма "ЕКО ФЕНИКС"ЕООД

РИОСВПлевен

1.
2.

Дата

Постъпил
сигнал

Извършена е проверка на място. Не е установено извършване на сеч на дървета.
Извършена е проверка на място. Установено
е, че Всестранна кооперация "Единство", с.
Дебнево е извършила разораване в части от
два поземлени имота в земл. с. Гумощник с
начин на трайно ползване съответно "пасище" и "ливада", които попадат в защитена
зона "Велчево" BG0002111 от мрежата Натура 2000. Ще бъдат предприети съответните административнонаказателни и принудителни административни мерки по реда на
Закона за биологичното разнообразие към
Всестранна кооперация "Единство", с. Дебнево.
Извършена е проверка.Установено е разораване на пасище в земл. на с. Бежаново в ЗЗ
"Студенец" BG 0000240. Ще бъдат предприети административнонаказателни действия.
Извършена е проверка на място на площадка за дейности с отпадъци, намираща се
в с. Муселиево, УПИ V-1 и VI-1, вписана в
Лицензии за търговска дейност с отпадъци
от черни и цветни метали на "Еко Феникс"
ЕООД и "Пламси" ООД. Не е констатирано
изгаряне, нито следи от изгаряне на отпадъци. На служителите на "Пламси" ООД са
разяснени изискванията на Закона за управление на отпадъците, касаещи изгарянето на
отпадъци.

5.

19.03.2013 Лично

Отпадъчните води на оранжерията на
“Парк строй”ООД се изливат в горичка
в парк “Кайлъка”,от там минават и се
оттичат директно в двора на ресторант
“Караджейка”. Същата фирма, когато
извършва почистващи дейности, изхвърля боклуци на същото място.

РИОСВПлевен

Следи от изгаряне, най-вероятно от дървесина, са открити извън територията на площадката, на общински терен. Съгласно чл.
22 от Закона за управление на отпадъците,
Общинският съвет приема наредба, с която
определя условията и реда за изхвърлянето,
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
разпространени отпадъци, на своя територия, като кметът на общината и кметовете
на населените места имат правомощия по
прилагането й. На Територията на Община
Никопол действа Наредба № 1 за опазване
на обществения ред, като в чл. 31 изрично е
записано, че се забранява изгарянето на отпадъци.
Извършена е проверка.Установено е, че на
площадката има изградени битови помещения, отпадъчните води, от които се заустват
в утаителна шахта, а оттам, чрез PVC-тръби
в изкопана яма. В близост до имота се намира скала, през чиято пукнатина се просмукват дъждовни води. За тяхното улавяне
и отвеждане е изградена система от PVCтръби, които преминават през имота на
Оранжерията. При нужда част от тези води
се използват за поливане на продукцията в
обекта, а в останалите случаи се отвеждат в
гореспоменатата изкопана яма.Към момента
на проверката на територията на обекта,
както и прилежащите й терени, не е установено заустване на отпадъчни води от битови
помещения от площадката, както и отвеждане на води, образувани при просмукване
на скалата.На площадката има открит контейнер за събиране на отпадъците, генери-

6.

25.03.2013 По пощата

Кастрене на вековни дървета около блок РИОСВ"Бреза" в гр. Плевен
Плевен

7.

25.03.2013 По е-поща

Горене на кабели и друг вид отпадъци в
с. Златна панега и сменяне на автомобилни масла на мост над реката в с. Румянцево.

РИОСВПлевен

рани от дейността на наличния персонал.
"Паркстрой" ЕООД има сключен договор, за
транспортирането на тези отпадъци, с фирма притежаваща регистрационен документ,
издаден по реда на ЗУО. При оглед на терена около ресторант "Караджейка" не са открити замърсявания с отпадъчни води и отпадъци, с изключение на биоразградими
отпадъци (листа и клони), които Дружеството компостира за собствени нужди.
Извършена е проверка на място.Установено
е, че единично дърво летен дъб, с поставена
емайлирана табела "Вековно дърво", е обявано със Заповед №1762/28.06.1972 г. на
Министерство на горите и природната среда. Дървото е в добро здравословно състояние. В непосредствена близост до него се
намират още две дъбови дървета, които не
са обявени за вековни или забележителни
дървета. И при трите дървета е установено
кастрене на клони от минали години.
Извършена е проверка на място в с. Златна
Панега, Община Ябланица от експерти на
РИОСВ Плевен, в присъствието на кмета на
с. Златна Панега.Установени са следи от
горене на около 15м от канала на реката и
около 50 м от поречието на реката и намиращо се в неограден, частен имот по данни
на кмета на с. Златна Панега. В близост до
следите от изгаряне в имота е констатирано
наличие на отпадъци, включително обвивки
от кабели (пластмаса). При проверката не е
открит и установен по категоричен начин
собственика на имота, не е констатирано в
момента изгаряне на отпадъци.Дадено е
предписание на кмета на с. Златна Панега
във връзка с Наредбата на Община Ябланица по чл. 22 от ЗУО за предприемане на незабавни мерки за недопускане на нерегла-

ментирано изгаряне или извършване на друга форма на нерегламентирано третиране на
отпадъци на територията на с. Златна Панега, общ. Ябланица и за писмено уведомяване на РИОСВ Плевен за предприетите мерки. За сигнала е уведомен кмета на Община
Ябланица.
2.Извършена проверка на място в с. Румянцево, Община Луковит от експерти на
РИОСВ Плевен, в присъствието на служител в кметство с. Румянцево. Обходени са
трите моста в с. Румянцево. На първия мост
на р. Златна Панега в посока Плевен-София
е констатирано наличие на стенд (канал) за
извършване на авторемонтна дейност, разположен на общински терен. Констатирано
е наличие на отработени масла в канала и
отток от канала към реката.Дадени са предписания на кмета на с.Румянцево за почистване на събраните на дъното на канала отработени масла и предаването им на лица с
документи по чл. 35 от ЗУО, за предприемане на технически мерки за недопускане
замърсяването на р. Златна Панега, в резултат на използване на канала за автосервизна
дейност и за писмено уведомяване на
РИОСВ Плевен за предприетите мерки.

