ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.06.2013 г. – 30.06.2013 г.
№

Дата

Постъпил Сигнал
сигнал

Отговор- Предприети действия
на институция

1.

05.06.2013 На
"зелен Превозване на екземпляр от защитен вид РИОСВтелефон"
Сокол в лек автомобил '' Фолксваген Голф Плевен
2''.

2.

06.06.2013 По пощата

3.

07.06.2013 На
"зелен Камион на пречиствателна станция-Троян РИОСВ
телефон"
изхвърля в р. Осъм (на изхода за гр. Ловеч) Плевен
отпадъчни води от станцията.

4.

10.06.2013 На
"зелен В близост до дере, минаващо през централ- РИОСВ
телефон"
ната градска част на гр. Ябланица, има отк- Плевен
рита септична яма. На около 10 метра има
детска площадка и заведение, а върху площадката са поставени 10 големи контейнера
за ТБО с обем от по 4 куб. метра.

Гола сеч в имот № 21 от масив 412, с. Тепава

РИОСВ
Плевен

Изпратена е молба за съдействие до Второ
РПУ-Плевен за претърсване на жилища и изземване на нерегистрирани екземпляри и при
условие, че е налице престъпление от общ
характер да бъдат предприети необходимите
действия.
- Извършена е проверка. Установено е ,че е проведена законна сеч по позволително за сеч и
са добити 46,92 куб.м,от разрешени 47
куб.м.Останалата част от имота е изсечена, в
следствие на незаконна сеч. Ще бъде сигнализирана РП - Ловеч за извършената незаконна
сеч.
- Извършена е проверка. Констатирано е изхвърляне на утайки на неразрешени за целта
места. В единия от имотите,отпадъците от
утайки са генерирани от дейността на ПСОВ
към В и К "Стенето" ЕООД. Генераторът с
отпадъците, изхвърлени в другия имот, не е
установен. Дадени са предписания и е съставен акт за установяване на административно
нарушение.
- Извършена е проверка на място съвместно с
Община Ябланица. Установи се, че площад
"Оборище" в гр. Ябланица е публична общинска собственост. При огледа на тревната площ
в близост до детската площадка са открити 18
броя контейнери за ТБО по 4 м3 всеки, които
са празни.

5.

6.

11.06.2013 На
място- Между гр. Искър и с. Писарово, фирмите Община
лично
“Каро трейдинг” ,” САД” и “Арт строй” ко- Искър.
паят незаконно инертен материал.
11.06.2013 На
"зелен Р. Р. от с. Баховица обработва злато и сребро РИОСВ
телефон"
с киселини,от което се носи неприятна ми- Плевен
ризма и замърсява природата.

7.

12.06.2013 На
"зелен Фурна в с. Глогово работи на дърва и силно РИОСВ
телефон"
задимява района. Коминът й е много нисък и Плевен
хората в района се задушават.

8.

18.06.2013 На
"зелен Разораване и засяване на пасище в ПИ № РИОСВ
телефон"
043019, с.Жерново
Плевен

Общински съвет – Ябланица с Решение №
209/19.06.2013г. е взел решение за продажба
на годните за употреба контейнери и предаването за скрап на бракуваните контейнери, след
което ще бъде почистена тревната площ от
евентуално отпаднали, образувани при товаренето.
Изпратен за решаване по компетентност на
Община Искър.
- Извършена е проверка на място. Открити са 4
лица, които не са пожелали да се представят и
са извършвали нерегламентирано третиране
на ИУЕЕО.Според тях, не знаят какъв е произходът на отпадъците и били само помощници на Р. Р.
Изпратена е молба за съдействие до ОД на
МВР –Ловеч за изясняване произхода на отпадъците и лицата, извършващи нерегламентирано третиране, с цел предприемане на последващи действия от РИОСВ – Плевен.
- Извършена е проверка на място. Установено е,
че единственият източник на емисии във въздуха е пещ на дърва. Коминът на същата изведен на височина не надвишаваща покрива на
сградата. В момента на проверката пещта е
била запалена и димните газове от нея не са
задимили района, както е описано в сигнала.
Дадено е предписание коминът на сградата за
бъде удължен.
- При проверката е установено, че Община Никопол е предоставила с договор за наем на
земеделска земя на Б.Т.Д. имот № 043 019,
земл. с. Жерново. При проверката е констатирано, че ПИ е засят със слънчоглед и в границите му е започнат строеж на тухлена двуетажна сграда. Начинът на трайно ползване на
имота е "пасище, мера". Установи се, че имотът попада в границите на ЗЗ "Никополско

9.

20.06.2013 На
"зелен Разлята автоцистерна с дизелово гориво
телефон"
между селата Тодоричене и Дерманци. Замърсяване на почвата и предпоставка за замърсяване на воден обект.

10. 21.06.2013 На
"зелен Открити са два незаконни билкозаготвителтелефон"
ни пункта.

11. 21.06.2014 На
"зелен Отпадъчни води се вливат на 2 места в р.
телефон"
Осъм в гр.Троян.

12. 21.06.2015 На
"зелен К.И.П. има в билкозаготвителния си пункт в
телефон"
гр. Пордим клони от липа с цвят. Клоните са
от дървета от Вълчитрънската гора.

плато" BG 0000247 и за него е започната процедура от Община Никопол по промяна НТП в
"нива" (вх. № 6077/2012г.)
РИОСВВ момента на проверката се е извършвало
Плевен
прехвърляне на горивото от авариралата цистерна в друга цистерна от представителите на
"ДМВ"ЕООД, служителите на ОУПБЗНЛовеч и в присъствието на КАТ. Експертите
на РИОСВ Плевен са съставили констативен
протокол
от
проверката
№КПКД52/20.06.2013г. и е дадено предписание на
фирмата за незабавно почистване на замърсения терен и предаване на отпадъците на лице с
документ по чл. 35 от ЗУО. При последващ
контрол е установено, че разливът от дизелово
гориво и автомобилно масло е почистен и
предписанията са изпълнени.
РИОСВ
- Извършена е проверка на място.Установено е,
Плевен
че 2 лица изкупуват и извършват първична
обработка на цвят липа без да имат обявени в
РИОСВ-Плевен билкозаготвителни пунктове
и регистрирани книги за изкупените, реализираните и наличните количества билки. Предприети са съответните административнонаказателни мерки.
Община
Изпратен за решаване по компетентност на
Троян
и Община Троян и ВиК "Стенето" ЕООД
ВиК "Стенето"
ЕООДТроян
РИОСВИзвършена е проверка от Община Пордим.
Плевен
Няма основание за образуване на административно-наказателно производство. Открити са
лист липа и клони от липа на тротоарите пред
и срещу билкозаготвителния пункт, а в пункта
- само цвят липа в процес на сушене. Не може
да се докаже, че събираният на отсрещния
тротоар цвят липа е за К.И.П.

13. 27.06.2013 По е-поща

В центъра на с. Черни Вит, общ. Тетевен, в
речното корито е построена кошара за овце.
В района на същата се замърсява както въздуха, така и прилежащата територия.

РИОСВПлевен,
Община
Тетевен и
Кметство с.
Черни Вит

Извършена е съвместна проверка с представители на Община Тетевен и Кметство с. Черни
Вит. Констатирано е, че има построена кошара
в сервитута на река Черни Вит. Тъй като кошарата е в рамките на с. Черни Вит, компетентен
орган
е
Община
Тетевен.
Аналогична жалба е подадена и в кметство с.
Черни Вит, община Тетевен. От името на кмета на населеното място по приложен списък са
изпратени писма-предписания до лицата, отглеждащи животните за предприемане на мерки за почистване на животинските фекалии от
тротоарите, улиците и площадите и за преустановяване лагеруването и ползването на кошарата.

