ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.04.2013 г. – 30.04.2013 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна Предприети действия
институция

1.

01.04.2013 На "зелен телефон"

Вековно дърво край църквата на с.
Крушовене е окастрено без разрешение

РИОСВПлевен

2.

01.04.2013 На "зелен телефон"

В района между с. Драгаш войвода и гр.
Никопол, където е извършено залесяване, от сутринта се усеща миризма на
сяра.

РИОСВПлевен

3.

02.04.2013 На "зелен телефон"

Наличие на изхвърлени битови и пластмасови отпадъци на различни места на
територията на община Ловеч.

РИОСВПлевен

Извършена е проверка на място. Установено
е, че вековно дърво черница е окастрено
изцяло без разрешение на Община Долна
Митрополия.Останал е само стволът, който
е тампениран с цимент. Установен е извършителят и му е съставен акт за установяване
на админиостративно наказание.
Направен е анализ на получените данни от
най-близката автоматична станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух ДОАС-Никопол, за периода 2931.03.2013 г.
Анализът на данните показа, че на посочената в сигнала дата - 31.03.2013 г., не са регистрирани превишения на нормите за КАВ,
за нито един от наблюдаваните показатели:
серен диоксид, азотни оксиди, озон, въглероден оксид, бензен, амоняк. На същата дата не са наблюдавани и съществени отклонения от нивата на концентрациите, измерени в предходните дни.
Най-вероятната причина за миризмата е
пренос на въздушен поток, замърсен с емисии от битово отопление с твърди горива
(въглища).
Извършена е проверка на посочените в сигнала места.Констатациите направени въз
основа на проверката са следните: 1. При
направения оглед на прилежащите терени
към проверения пътен участък е установено

едно локално замърсяване с битови отпадъци на площ около 500м2, в ляво от пътното
платно (в посока от Ловеч към Пресяка) и
отстояние на около 1 км от крайпътен обект
"Пресяшка чешма".
2. Старото депо на гр.Ловеч е с преустановена експлоатация, но все още не са започнали дейностите по рекултивацията му. При
проверката не е установено наличие на замърсяване с отпадъци извън имотите подлежащи на рекултивация, съгласно одобрен
проект. С цел предотвратяване неконтролиран достъп, пред входа на депото са натрупани инертни строителни отпадъци и има
денонощна охрана, назначена от общината.
3. При огледа в регулацията на с.Гостиня се
установи наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци (с битов произход) на два
терена:
- на вход в населеното място, при моста над
р.Гостинка, вляво и вдясно от пътя;
- терен граничещ с терасата на реката, преди
моста в края на ул."Хан Аспарух".

4.

10.04.2013 На "зелен телефон"

На входа на гр. Искър има животноРИОСВвъдна ферма, от която се разтича торов
Плевен
отпад и се разнася по улиците на града и
се оттича в река Писаровска.

Във връзка с задълженията произтичащи от
чл.19 ал.3 на Закона за управление на отпадъците са направени предписания на кмета
на Община Ловеч и кметския наместник в
с.Гостиня за организиране почистването на
замърсените терени.
Извършена е проверка на място.Констатирано е замърсяване с пресен
течен торов отпад на терен с дължина около
800м и средна ширина около 20
м.Причината е неправилното му съхранение
в рамките на животновъден обект.Дадени са
предписания и са предприети административно-наказателни действия.

5.

11.04.2013 Лично

Лицето О.И. от с. Борима изхвърля
оборски тор от краварника си в реката,
която се влива в р. Осъм. В близост до
торището преминава водопроводът на
селото.
Пръскане с химикали на ниви в землището на с. Слатина.Носи се неприятна
миризма към селото.

6.

15.04.2013 По е-поща

7.

22.04.2013 По факс

Изхвърлят се отпадни води по улиците
на курорта в с. Чифлик.

8.

23.04.2013 По е-поща

Наличие на десетки незаконни сметища
на територията на община Ловеч.

РИОСВПлевен

Нерегламентирано изхвърляне на оборски
тор от краварник, находящ се в с. Борима, в
реката, която се влива в р. Осъм

Областна дирекция по
безопасност
на храните Ловеч.
РИОСВПлевен

Изпратен за решаване по компетентност на
Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч.

РИОСВ Плевен Община Ловеч

Извършена е проверка на хотел "Блян", с.
Чифлика на 30.04.2013 г. Съставен е констативен протокол. Във връзка с направените
констатации е дадено предписание за привеждане на дейността в съответствие със ЗВ.
Извършена проверка на 29.04.2013 г. Съставен констативен протокол, който е връчен
на кмета на община Ловеч. Направено е
предписание за довършване почистването
на откритите локални замърсявания със
строителни отпадъци от терените и предприемане на трайни мерки за недопускане
повторни замърсявания с отпадъци

