ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.01.2014 г. – 31.01.2014 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

06.01.2014

На "зелен
телефон"

Извършено е разораване на пасище в землището
на село Тученица, в защитена зона от мрежата
Натура 2000

10.01.2014

На "зелен
телефон"

Обгазяване на гр. Ловеч - има пушек, мирише на
гума и на синтетичен материал.

Община Ловеч

21.01.2014

На "зелен
телефон"

Ю.В. изкупува корени от бял оман, които са забранени.

РИОСВ Плевен

На е-поща

Системно замърсяване на р.Вит и подпочвените
води в землището на с. Ъглен и нерегламентирана животновъдска дейност.

РИОСВ Плевен

Извършена е проверка на място. Установена е
плитка обработка на почва в имот попадащ в ЗЗ"
Студенец" BG 0000240 . Предприети са действия
за изясняване на нарушителя.
Направен е анализ на данните от АИС-Ловеч, който показва превишени нива на фини прахови частици до 10 микрона над среднонощната норма.
Сигналът е изпратен за предприемане на мерки по
компетентност на Община Ловеч.
Извършена е проверка на място. Не е установено
изкупуване на корени от бял оман. Констатирано е
наличие на корени от репей и корени гръмотрън
без ползволително за ползване. Не е водена книга
за изкупените, реализираните и наличните количества билки. Съставен е АУАН.
Извършена е проверка на място. Констатирано е ,
че в животновъдния обект не е налична торова
площадка за временно съхранение на формирания
твърд торов отпад, примесен със слама. На терена
е открита една каруца с полиетилен на дъното,
пълна с пресен торов отпад, примесен със слама.
Поради паднали сняг и снежна покривка от около
20-30 см не е възможно да се констатира наличие
на замърсяване на почви с пресен торов отпад.
Също така не е възможно да се констатира замърсяване на река Вит с торов отпад. Дадено е предписание за осигуряване на място за временно съхранение на формирания торов отпад от животновъдната дейност.

РИОСВ Плевен

Извършена е проверка на място. При нея е
установено, че в пещерата има животински
кости и козина, отпадъци от опаковки (стък-
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На е-поща

Замърсяване на пещера в близост до с. Гложене с
различни отпадъци.

лени и ПВЦ). Пещерата не попада в границите
на закитена територия, съгласно ЗЗТ. В момента на проверката не е установено изхвърляне на отпадъци в пещерата и не е възможно
установяването на извършителя на замърсяването.

