ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.10.2010 – 31.10.2010 г.
№
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2.

3.

4.
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6.
7.

04.10.2010

11.10.2010

12.10.2010

15.10.2010
27.10.2010
27.10.2010

Постъпил
сигнал

Сигнал

Сигналът е постъ- Сигнал за неприятни миризми от неизпил на “зелен те- вестне източник
лефон”
Сигналът е постъ- Старото сметище на гр. Ловеч гори
пил на “зелен телефон”

Отговорна
институция
РИОСВ – Плевен
РИОСВ – Плевен

Сигналът е постъ- Имот с идентификатор № 34093.112.2 в
пил на “зелен те- землището на с. Йоглав е превърнат в
лефон”
незаконно сметище за битови и строителни отпадъци

РИОСВ – Плевен

Сигналът е постъ- Ново сметище по пътя за “Качица”.
пил на “зелен те- Горят се отпадъци
лефон”

РИОСВ – Плевен

Сигналът е постъпил на “зелен телефон”
Сигналът е постъпил на “зелен телефон”
Сигналът е постъпил на “зелен телефон”

Водата при устието на р. Осъм е с бял
цвят. Лоша миризма
Фирма “Джи Еф Еф” – Никопол извършва производствена дейност през
нощта и замърсява водите на р. Осъм
До градското сметище на гр. Червен
бряг, от дясната страна до дигата на р.
Искър има изкопи (ями), от които се е
добивала баластра, както и ями, в които
е насипан отпадъчен материал от камъни

РИОСВ – Плевен

Предприети
действия
На 04.10.2010 г. е извършена проверса по сигнала. При нея не е установен източник на миризмата.
Извършена е 72-часово измерване
на имисиите в близост до депото.
Единствено показателя ФПЧ10 надвишава праговата стойност
Извършена е проверка на имот от
кмета на с. Йоглав. Съгласно нормативната наредба, замърсяването в
частен имот се отстранява от собственика на имота когато няма установен нарушител.
Извършена е проверка. При нея не е
установено наличие (замърсяване)
или следи от изгаряния на отпадъци.
Извършена е проверка на същия
ден. Взети са водни проби.

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

Извършена е проверка. Установено
е наличие на изкопи, от които са
добивани пясък и баластра, както и
терен с насипани отпадъчни материали от преработка на инертни
материали

