ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.11.2010 – 30.11.2010 г.
№

Дата

1.

02.11.2010

2.

3.

4.

04.11.2010

05.11.2010

09.11.2010

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Сигналът е постъ- Строителство в ЗЗ “Карлуково”
пил на “зелен телефон”

РИОСВ – Плевен

Сигналът е постъ- Миризми на лакове и горене на отпапил на “зелен те- дъци на площадката на фирма “Еко
лефон”
мебел”, с. Горни Дъбник (до жп гарата)

РИОСВ – Плевен

Сигналът е постъ- По пътя между с. Черни Осъм и Троянпил на “зелен те- ския манастир, цистерна е разляла карлефон”
бамидно лепило, предназначено за
фирма “Обнова”. Обезврежда се с талаш.
Сигналът е постъ- Извършване на добив на баластра от р.
пил на “зелен те- Искър, землището на с. Глава, общ.
лефон”
Червен бряг. На терена извън реката е
разположена баластра, и камиони преминават през имоти.

Предприети
действия
Извършена е проверка и е съставен
констативен протокол № БР-ИВ114/2010 г.. Установено е, че ЛРД –
Бресте от началото на месец юли
2010 г. е започнало възстановяване
на ловна хижа “Чудна”. С Акт за
узаконяване № 67, хижата е узаконена на ловно-рибарско дружество
гр. Червен бряг.
Извършена е проверка. Съставен е
констативен протокол № УО-64СЯ/2010 г. Установено е, че цехът е
собственост на “Еко-С Фърничър”
ЕООД, с. Горни Дъбник. Дружеството е подизпълнител на “ЕКОМЕБЕЛ” ООД, гр. Плевен. В момента
на проверката не е констатирано
нито изгаряне на отпадъци, нито
разпространяваща се миризма на
лак.
Сигналът е препратен по телефона
на “Гражданска защита” – Ловеч.

“Гражданска защита”
гр. Ловеч

РИОСВ – Плевен

Извършена е проверка. Установено
е, че в землището на с. Глава СД
“Ню Холидей” извършва добив на
инертни материали от динамичните
запаси на р. Искър. На управителя е
направено предписание за почист-

ване на пасището от баластрата и
машините, и рекултивация на терена.
5.

6.

15.11.2010

25.11.2010

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

На 20-30 м. от въжената градина на ПЗ
“Съева дупка”, с. Брестница се копаят
дупки с неясна цел
Изгаряне на отпадъци, съпроводено с
отделяне на черен дим в местността
“Бала баир”, гр. Плевен

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

