ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.09.2014 г. – 30.09.2014 г.
Отговорна институция

Предприети действия

Община
Ловеч и ОД
на МВРЛовеч

Изпратен за решаване по компетентност на
Община Ловеч и ОД на МВР-Ловеч.

Постъпил
сигнал

Сигнал

На "зелен
телефон"

В село Гостиня масово се изсича гората.Мостовете на реката в селото са пропаднали и опасни, което е резултат от минаващите по тях джугани.

На "зелен
телефон"

Замърсяване на река Дунав,в района на с.
Загражден, с огромно количество пластмасови бутилки.

РИОСВПлевен

08.09.2014

На "зелен
телефон"

Фирма „Мултипласт“ ООД работи от много
време без да спазва изискванията по ЗУО,
нямат канализация, не водят необходимите
дневници и регистри и нямат необходимото
място за товарене и разтоварване.

РИОСВПлевен

4.

09.09.2014

На "зелен
телефон"

Извършва се нерегламентирана дейност с
ИУМПС в с. Орешак - на поляна зад къща,
намираща се в близост до каменен мост в
посока гр. Априлци.

РИОСВПлевен

5.

11.09.2014

На "зелен

Фирма "Октопод" запрашава въздуха при

РИОСВ-

№

1.

2.

3.

Дата

02.09.2014

08.09.2014

Изпратено писмо до кметовете на Общините
Гулянци, Никопол и Белене за прилагане на
разпоредбата в чл. 19 от ЗУО с цел предотвратяване замърсяването с отпадъци.
Извършена е проверка на място. Констатирано
е ,че на обекта е прекъснато електрозахранването, няма водоподаване и канализацията не
се използва.При направения оглед на работните помещения, откритите и закрити складови
площи не са констатирани несъответствия с
изискванията в издадения регистрационен
документ.
Извършена е проверка на място.Констатирано
е, че на площадка в с. Орешак няма издадено
разрешение по ЗУО за извършване на дейности по съхранение и разкомплектоване на
ИУМПС. Открити са 4 бр. ИУМПС. Дадени са
предписания за незабавно прекратяване на
дейността по разкомплектоване и за предаване
на отпадъците на дружество ,притежаващо
решение по чл. 35 от ЗУО.
Извършена е проверка на зърнобаза, стопа-

телефон"

6.

16.09.2014

На е-поща

7.

16.09.2014

На е-поща

ползване на сушилни в гр. Долна Митрополия.

Нахлуване на мечка в двор на къща в гр. Априлци. Нанесени са щети, свързани с пълното унищожаване на 1 бр. пчелен кошер.
Изграден бент в река Златна Панега в района
на с. Златна Панега, с цел водохващане на
определено количество вода за захранване на
мелницата в селото.Това пречи на рибите да
се размножават и мигрират.

На изхода на село Голяма Брестница, в бившо ТКСЗ, в полуразрушена постройка са
намерени чували с вещества-вероятно стари
ПРЗ

8.

17.09.2014

На "зелен
телефон"

9.

23.09.2014

На е-поща

Замърсяване село Реселец

10. 24.09.2014

На е-поща

Сигнал за изхвърлени животински отпадъци

11. 26.09.2014

На "зелен
телефон"

Сигнал за запалено царевично стърнище в
масив, намиращ се най-вероятно в землището на гр. Тръстеник

Плевен

РИОСВПлевен

нисвана от "Слънчев дар" АД, гр. Варна. Установено е, че в обекта се ползва зърносушилня. Изходящият въздушен поток при ползването й излиза разсредоточено, емисиите от
работа й са неорганизирани. Няма наличие на
пречиствателно съоръжение. На управителят
на базата е издадено предписание за поддържане чистота на площадката около сушилнята.
Извършена е проверка на 16.09.2014г. и са
предприети действия за обезщетение за нанесените щети от мечка

БДУВДРПлевен

Изпратен за решаване по компетентност на
БДУВДР-Плевен

РИОСВПлевен
РХБЗРДПБЗН
Ловеч
ОБДНХЛовеч Община Ябланица

На 23.09.2014 е извършена проверка от комисия назначена със Заповед РД 07-118 на Областен управител Ловеч. Констатирано е че
има опасност за замърсяване на компонентите
на ок. Среда и заплаха за здравето на хората.
Дадени са предписания на кметския наместник и на кмета на община Ябланица за възстановяване на сградата с наличните ПРЗ.
Изпратен за решаване по компетентност на
Община Червен бряг

Община
Ловеч

Изпратен за решаване по компетентност на
Община Ловеч

РИОСВПлевен

Извършена е проверка на място. Констатирано
е опажаряване на масив с ожъната царевица.
Снети са GPS координати. В момента на проверката не е установен собственика (арендатора) на масива, както и извършителя на палежа. Изпратено е писмо до Общинска служба
"Земеделие" за получаване на информация за

12. 30.09.2014

На е-поща

Сигнал за нерегламентирана дейност скално
катерене в пещера Проходна

местоположение и номера на имотите, които
попадат в масива, начин на трайно предназначение и собственост на имотите. След получаване на необходимата от тях информация ще
бъдат предприети последващи действия.
Собствеността на пещерите в България не е
регламентирана, което затруднява тяхното
стопанисване и възможност за осъществяване
на ефективен постоянен контрол. Община Луковит е заявила пред МОСВ желанието си да
се ангажира с дългосрочно стопанисване и
управление на пещерите от ПЗ „Карлуковски
карстов комплекс“ след актуализиране на режима на забраните в защитената територия
свързано с промяна на Заповед № 2810/1962 г.
В МОСВ са предприети действия във връзка с
промяната й.

