ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.01.2013 г. – 31.01.2013 г.

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

10.01.2013

На "зелен телефон"

В сградата на Община Гулянци, служител е намерил 8 бр. епруветки, съдържащи прахообразни и твърди вещества.
Вероятно става въпрос за отровни бойни
вещества.

РИОСВ-Плевен, Областен управителПлевен, ОД на МВР
Плевен, Община Гулянци

2.

17.01.2013

На "зелен телефон"

Сутрин, между 07:00 ч. и 08:00ч., има РИОСВ-Плевен
голямо количество пяна в река Вит в района на гр. Гулянци. В резултат на това
рибата, уловена от рибарите, мирише

Предприети
действия
Изпратени са уведомителни писма на
Областен управител - Плевен, ОД на
МВР - Плевен и Община Гулянци за
определяне на комисия по компетентност за извършване на проверка, с цел
определяне на степента на опасност за
населението и околната среда и предприемане на превантивни мерки. Със
заповед на Областен управител Плевен е назначена комисия от представители на Областна администрация,
ОУ ПБЗН - Плевен, РИОСВ - Плевен,
ОД на МВР - Плевен и Община Гулянци. При проверката са открити 2бр.
кутии, в едната има надпис "Учебен
набор с ОВ на външен вид", указания
за опазване и съхранение и 9 бр. ампули. Цялостта на ампулите не е нарушена. В другата кутия е открита 1 бр.
индикаторна тръбичка за тестване наличие на трихлоретилен и гумен капкомер. Комисията, заедно с присъстващи представители на ТД "НС" Плевен са направили заключение, че
откритите вещества не представляват
непосредствена опасност за живота и
здравето на населението и за замърсяване на околната среда.
Извършена е проверка. Не е установено наличие на пяна. По информация на
Община Гулянци в населеното място
няма работещи обекти, които форми-

лошо и е негодна за хранене.

рат отпадъчни води и заустват в р.Вит.
При планова проверка на ГПСОВ с.
Божурица е установено, че всички
съоръжения по пътя на водата и
утайката са в нормален режим на работа. Взети са водни проби, от които
не са установени стойности превишаващи индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване.

