ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.09.2017 г. – 30.09.2017 г.

№

Дата

Пос тъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна инс титуция

1.

7.09.2017

На „Зелен
телефон“

Ограждане на детска площадка със стари
автомобилни гуми вместо "жив плет."

Община
Плевен

2.

7.09.2017

По пощата

Нерегламентирано съхранение на пластмасови туби и варели с гориво-бензин.

Община
Троян

3.

7.09.2017

По пощата

Отглеждане на селскостопански животни в
нарушение на общинските наредби.

Община
Троян

4.

7.09.2017

По пощата

Незаконно строителство в гора на територията на с. Чифлик, общ. Троян.

РИОСВПлевен

5.

13.09.2017

На „Зелен
телефон“

Системно изхвърляне на строителни отпадъци във вилната зона над ж.к. "Младост", гр.

РИОСВПлевен

Пр едприе ти де йс твия
Извършени са законови процедури по Закона
за устройство на териториите, въз основа на
които е издадено Разрешение за поставяне на
преместваем обект – Терен за отдих и развлечение, включващ следните преместваеми
обекти: пейки, детски кът, тенис маса, сцена и
маси за шах и табла. Няма разрешение за използване на стари гуми за ограждане на площадката.
Извършена е проверка от Община Троян съвместно с ОДБХ-Ловеч по сигнала. Установено
е, че няма големи количества складирани гориво-смазочни материали, които да застрашават съседните сгради.
Извършена е проверка от Община Троян съвместно с ОДБХ-Ловеч по сигнала. Установено
е, че на посочения адрес се отглеждат два
броя зайкини-майки и един брой мъжки заек.
Няма регистриран животновъден обект за
отглеждане на зайци.
Посочените имоти от сигналоподавателя попадат в защитена зона по смисъла на ЗБР.
Имотите не попадат в защитена територия по
смисъла на Закона за защитените територии.
РИОСВ-Плевен е изискала от община Троян
информация издавани ли са разрешения за
строеж в посочените имоти в с. Чифлик.
Извършена е проверка на място. Установено е,
че на посочения адрес има изхвърлени строи-

Ловеч.

6.

25.09.2017

Лично

Нерегламентирано сметище в близост до СК
Борба "Изобор", гр. Плевен

Община
Плевен

Замърсяване на атмосферния въздух от дейПо ел. поща
РИОСВността на "Полихим СС", гр. Луковит. Има
на МОСВ
Плевен
наличие на пушек и неприятна миризма.

7.

25.09.2017

8.

БДДРПо телефо- Избутване на земни маси с булдозер в кориПлевен
18.09.20107 на от БДДР- тото на р. Вит на 1-2 км. под с. Рибен. СъщаРИОСВПлевен
та е ситуацията и при с. Божурица.
Плевен

телни отпадъци. Дадено е предписание на община Ловеч за тяхното почистване, което е
изпълнено в определения срок.
Община Плевен е възложила почистването на
нерегламентираното замърсяване на улица
"Цар Самуил" № 73.
Веднага е извършена проверка на място. Направен е оглед на района на "Полихим СС"
ИООД, гр. Луковит. Проведени са разговори с
жители на града били в непосредствена близост до предприятието и градския стадион по
времето, когато е подаден сигнала в МОСВ
(17.20 h на 24.09.2017 г. ), от които се разбира,
че не са усетили миризми на нефтопродукти
или други неприятни миризми.
Съвместно с БДДР-Плевен веднага е извършена проверка. В землището на с. Божурица в
непосредствена близост до лява предпазна
дига на р. Вит извън речното корито до ПСОВ
на гр. Плевен, се констатира изземване на
инертен материал (пясък) от статичния запас
на реката в изминал период от време. Налични
са следи от механизация и тежка техника в
проверения участък.
В участък от р. Вит на десния бряг на реката в
землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия се констатира изграден подход към наносен остров в реката от баластра с приблизителни размери: дължина около 200 метра и
широчина около 4 метра. Не се изземват наносни отложения от реката в момента на проверката. Налични са следи от дейности в изминал период от време от механизация и тежка техника в проверения участък от реката.
Сигналът е препратен на община Долна Митрополия за предприемане на действия по компетентност по Закона за подземните богатства.

