ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия
Извършена е проверка на място от експерти на БДЧР – Варна, при която се
констатира, че в района на р. Ропотамо, горното течение на територия
попадаща извън резервата, представляваща държавна собственост се
извършват дейности по реконструкция на съществуващо съоръжение –
пристан /кей/. Поставена е метална конструкция, укрепена наколно върху
която се извършва монтиране на дървена платформа. Металната
конструкция навлиза 5-6 м. във водите на р. Ропотамо, като се въздейства
пряко върху естественото състояние на водния обект. Реконструкция на
съществуващото съоръжение се осъществява без разрешително, съгласно
Закона за водите. За установеното нарушение е съставен и връчен на
нарушителя Акт за установяване на административно нарушение.
На 07.12.2011 г. експерти от РИОСВ – Монтана с представител на
общинска администрация на гр. Лом е извършена проверка на защитена
зона „Орсоя“, землището на с. Орсоя, общ. Лом
От извършения оглед на място, се констатираха следи от извършени
изкопни дейности и извозване на пясък с тежка техника – багери и камиони.
Снети са географски координати на площадката на извършеният добив. В
момента на проверката техника и работен персонал не е засечен.
По изпълнение на предписание на РИОСВ – Монтана за недопускане
изкопни дейности в защитената зона, община Лом е извършила проверки,
като при тях незаконни дейности не са констатирани.
Подобни такива са засечени на 19.10.2011 г., вследствие проверка от РУ
„Полиция“ – Лом, по получен сигнал за незаконен добив. Сигналът и
констативният протокол е изпратен от РИОСВ – Монтана до кмета на
община Лом. На управителя на фирмата, извършила незаконния добив е
съставен акт, като същият е изпратен до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за издаване на наказателно постановление.
Издадена е и заповед на кмета на община Лом, за засилен контрол за
спазване на забраните по отношение на нерегламентираното изземване на
подземни богатства.
От експерти на РИОСВ – Плевен са извършени три проверки на място по
време на снимките по проекта на „НЮ БОЯНА ВИБУРНО“ ЕООД, който се
проведе на територията на природна забележителност „Деветашка пещера“,
обявена със Заповед № РД-238/07.06.1996 г. на МОСВ.
По време на проверките беше установено нарушение, за което е съставен

1

07.11.2011 г.

„Зелен телефон”

Нерегламентирано изграждане на съоръжение (кей)
на река Ропотамо.

БДЧР - Варна

2

09.11.2011 г.

Електронна поща

Добив на инертен материал в защитена зона
„Орсоя”, община Лом.

РИОСВ - Монтана

3

09.11.2011 г.

Електронна поща

Нарушаване на покоя на прилепите в Деветашката
пещера, поради предстоящи снимки в пещерата.

РИОСВ - Плевен

4

22.11.2011 г.

„Зелен телефон“

Възражение срещу Решение ВА–55/ЕО/2011 за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка.

РИОСВ - Варна

акт. След приключване на снимките не беше установено увреждане на
пещерните образувания и на цялостният вид на пещерата, терените в
пещерата и около нея са изцяло почистени.
Решение ВА–55/ЕО/2011 за преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка е с характер „екологична оценка за изменение на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в землището
на с. Ляхово, община Балчик, област Добрич. Извършената преценка е
съобразена с изискванията на Закона за опазване на околната среда. В
обхвата на преценката за ЕО е извършена и преценка за вероятната степен
на отрицателно въздействие на плана върху защитена зона за опазване на
дивите птици „Батова“ и защитена зона за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна „Долината на река Батова“.
Мотивите, че предвижданията на ПУП-ПЗ няма вероятност да окажат
значително отрицателно въздействие върху защитените зони се основават
на информацията, предоставена от възложителя и изискванията на
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони. Независимо, че мотивите в
Решението са достатъчно подробно описани следва да се отбележи, че
територията, предмет на плана е урбанизирана, с начин на трайно ползване
„ниско застрояване до 10 м“, поради което не е необходимо извършване
промяна на предназначението на земеделска земя по реда на Закона за
опазване на земеделските земи и попада в периферията на двете
гореописани защитени зони. При прилагането на ПУП-ПЗ възложителят
има задължението да изпълни описаните в Решението 12 условия/мерки,
свързани с предотвратяване и намаляване на евентуални неблагоприятни
въздействия от осъществяването на същия план върху защитените зони.
Издаденото Решение е съобразено с изискванията на екологичното
законодателство. При прилагането на плана не се очакват значителни
отрицателни въздействия върху околната среда, включително и върху
предмета на опазване в ЗЗ „Батова“.

