ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.06.2011 – 30.06.2011 г.
№

Дата

1.

07.06.2011

2.
08.06.2011

3.
09.06.2011

4.
21.06.2011

5.
21.06.2011

6.
23.06.2011

Постъпил
сигнал

Сигнал

Сигналът
е Масово посещение на хора в ПЗ
постъпил
на “Деветашка пещера”,които снимат и
“зелен телефон”
безпокоят
прилепите
през
размножителния им период.

Сигналът
постъпил
електронната
поща

е Община Долни Дъбник депонира
на отпадъците си в депо, което е в разрез с
всички наредби на ЗУО,независимо че
в региона няма изградено регионално
депо за битови отпадъци.
Сигналът
е ВЕЦ-ът,който се намира в село Черни
постъпил
на Вит,от два дни е пуснал бента да се
“зелен телефон”
чисти,при което реката е придобила
черен цвят.Рибата може да умре.
Сигналът
е Във фирма “Милкана”,намираща се в
постъпил
на съседство с фирма “Яна”,всекидневно
“зелен телефон”
се извършва рязане на камъни,при
което се вдига непоносим шум.
Сигналът
е В река Тученица тече бяла течност в
постъпил
на продължение на 1 час.Предполага се
“зелен телефон”
,че са химикали.
Сигналът
е Заводът в Турну Мъгурале изпуска
постъпил
на жълто-кафяв
дим,при
което
се
“зелен телефон”
получава
остра,силно-задушлива
миризма в град Никопол.

Отговорна
институция

Предприети
действия

РИОСВ – Плевен

Извършена
е
проверка
на
11.06.2011г. Не е имало туристи на
момента.РИОСВ Плевен
е
предприела
действия
за
публикуване на сайта информация
за
забрана
за
влизане
в
пещерата,изпращане
инф-я
до
медиите и др.
Извършена е проверка не са
констатирани нарушения.

Басейнова дирекция
Дунавски район

Препратен по компетентност до
Басейнова
дирекция
Дунавски
район.

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

Извършена
е
проверка
на
21.06.2011 г. Установи се слабо
оцветяване на река Тученица в
бяло,което постепенно изчезва.
Извършена
е
проверка.
Констатираните концентрации и
продължителност на замърсяването
не изискват допълнителни мерки за
оповестяване и/или за здравна
защита на населението,съгласно

действащото законодателство.
7.
23.06.2011

Сигналът
е Периодично река Черни Вит придобива
постъпил
на мътен,черен цвят, причинено от
“зелен телефон”
аварирал ВЕЦ .

Басейнова дирекция
Дунавски район

27.06.2011

Сигналът
е Торище в село Обнова е запалено и
постъпил
на гори от 2-3 дни.Носи се непоносима
“зелен телефон”
миризма.

Община Левски и
Кметство Обнова

8.

9.

28.06.2011

Сигналът
е С трактор се прави голям изкоп-яма,в
постъпил
на местността Беклемето.
“зелен телефон”

РИОСВ – Плевен

Препратено по компетентност до
Община Левски и кметство село
Обнова.Да се отговори в срок.

