ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.05.2011 – 31.05.2011 г.
№

Дата

1.
13.05.2011 г.

2.
16.05.2011 г.

3.
16.05.2011 г.

4.
16.05.2011 г.
5.
16.05.2011 г.

6.
16.05.2011 г.

7.
25.05.2011 г.

Постъпил
сигнал

Сигнал

Сигналът
е Провеждат се нелегални автомобилни
постъпил по факс състезания
на бившата картинг
писта,на около 800 м. от гр.
Плевен.Вдига се силен шум.

Сигналът
е От стар петролен сондаж изтича
постъпил
на нефт,кондензат
и
вода
под
“зелен телефон”
налягане.Почвата е замърсена с нефт в
земл. на гр. Кнежа

Сигналът
е В землището на Гулянци,в частна
постъпил
на земеделска
земя,
има
разлята
“зелен телефон”
жълта,силно миризлива течност.

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

е
по

Земята
край
язовира
в
с.
Биволаре,където има колония от
лалугери, е разорана
Контейнерите за събиране на батерии в
училища и в административната сграда
на Община Кнежа не са поставени на
подходящи места.
Клоните на вековно дърво,намиращо се
в гр. Плевен, са изсъхнали,което ги
прави опасни за играещите до него
деца.
Альоша Г. Кунов,жител на с.
Любеново,е нарушил целостта на

Отговорна
институция

Предприети
действия

Областна
администрация Плевен, РЗИ - Плевен
и Общинска
администрация Плевен

Извършена е проверка.Сигналът е
препратен по компетентност на
Областна администрация - Плевен,
РЗИ - Плевен и Общинска
администрация - Плевен

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

ОД “Земеделие” –

Извършена
е
проверка
на
16.05.2011 г.Установено е,че част от
устиевото оборудване на сондаж Е17 липсва.Почвата около него е
замърсена с кондензат и нефт на
площ около 40 дка.
Течността е хербицит,използван за
борба с плевели. Регионалната
служба по растителна защита е дала
указания на гражданска защита за
обработване на терена с хидратна
вар и запръстяване.

Сигналът
е
препратен
по
компетентност на ОД “Земеделие” –

пощата

8.
28.05.2011 г.

Сигналът
постъпил
“зелен телефон”

дърво,на повече от 70 год.,като го е
издълбал отвътре.Дървото се намира в
чужда собсвеност.
е Събиране на цвета без регистрация по
на ЗЛР в гр. Искър в Ромската махала.

Плевен

Плевен

