ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.08.2015 г. – 31.08.2015 г.

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1. 1 4.8.2015

на "зелен
телефон"

Изкупуване на зелена шипка на два адреса в РИОСВгр. Луковит и на два адреса в с. Беленци.
Плевен

2. 2 6.8.2015

на "зелен
телефон"

В центъра на с. Градище, в склад за дърва РИОСВпостоянно се реже, вдига се шум и прах.
Плевен
Община
Левски

3. 3 7.8.2015

на "зелен
телефон"

Силна миризма от намиращ се в гр. Червен РИОСВбряг, ул. "Кубрат" № 50 краварник с около Плевен
50 крави
Община
Червен бряг

Предприети действия
Извършени са проверки на билкозаготвителни
пунктове на ул. "19-ти февруари" и ул. "Отец
Паисий". И в двата не е открит в наличност
плод зелена шипка.
Извършена е проверка, при която е установено,
че в имот в с. Градище, ул. "Тараклъка" се извършват дейности по доставка, складиране и
търговия с дървен материал и преработка за
огрев (рязане) от фирма ЕТ "Нина Илиева
2012". Проведено е контролно измерване на
нивата на шум по границите на площадката и в
мястото на въздействие. В мястото на въздействие - до жилищна сграда измереното еквивалентно ниво на шум превишава граничното ниво за
шум в жилищни зони и територии. Дадено е
предписание на фирмата с постоянен срок за
неизвършване на механична обработка на дървен материал, в т.ч. рязане и др. дейности, предизвикващи шум в околната среда над нормативно определените гранични стойности.
При проверката е установено, че в два жив.
обекта /ЖО/ се отглеждат съответно 35 и 31 бр.
говеда и около 30 бр. телета-приплоди. От дейността на ЖО се формира твърд торов отпадък,
който се събира в ремарке и се извозва ежедневно за временно съхранение на бетонирана
торова площадка. Дадени са предписания дъждовните води да се отвеждат извън обекта, без
преминаване през сградите за отглеждане на

4. 4 7.8.2015

по пощата

Сигнал за замърсяване на р. Вит поради лип- РИОСВса на пречиствателна станция за отпадъчни Плевен
води

5. 5 20.8.2015

на "зелен
телефон"

Промяна в цвета на водата в река Бели Осъм РИОСВ(в черно)
Плевен
БДДРПлевен

6.

31.8.2015

на електронна поща

7.

31.8.2015

на "зелен
телефон"

В посока от учебния полигон до Бохотската
гора към Големия язовир в Кайлъка, тече
поток мътна кафява вода с голям дебит. Стича се в сух канал.
Извършване на дейности с ОЧЦМ без документ по чл. 35 от ЗУО в с. Лешница, общ.
Ловеч от Димитър Атанасов

РИОСВПлевен

РИОСВПлевен

животни и да се преустанови заустването на
замърсени води от обекта.
Извършена е проверка, при която е констатирано наличие на извеждане към р. Долномитрополска бара на 5 броя тръби срещу домакинства
в гр. Долна Митрополия. Не се установява заустване на отпадъчни води от горепосочените
тръби, с изключение на 1 бр., от който се наблюдава минимално оттичане. Дадено е предписание на кмета на Община Долна Митрополия
При проверката е констатирано оцветяване на
водата в черен цвят в участък 3 х 3 м в естествен формиран улей, в непосредствена близост
до брега, принадлежащ към площадката на
фирма "Витекс-Троян". При огледа на площадката на дружеството не са констатирани видими
течове към реката. Не е установено наличие на
умряла риба. Взети са проби за изпитване от
РЛ-Плевен от 2 участъка.
При проверката е направен оглед на участъка от
описания в сигнала канал. При огледа не е констатирано наличие на поток води в канала.
От извършената проверка на място е констатирано, че на територията на бивша овцеферма в
с. Лешница, собственост на Д.А. има 6 бр. излезли от употреба моторни превозни средства
без регистрационни номера. Не е констатирано
наличие на отпадъци от черни и цветни метали,
както и приемане и предаване на ОЧЦМ. За
площадката в с.Лешница РИОСВ-Плевен не е
издавала документ по ЗУО. За констатираното
нарушение на лицето Д.А. е съставен акт за установяване на административно нарушение.

