ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.08.2014 г. – 31.08.2014 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1.

01.08.2014

На "зелен
телефон"

Намерен е ранен щъркел на изхода на гр.
Ловеч.

РИОСВПлевен,
ОДБХЛовеч

Извършена е проверка. Установено е, че откритият щъркел няма външни наранявания, но
е физически слаб. Изпратен е за лечение в
зоопарка в гр.Ловеч.
Извършена е проверка на място.Констатирано
е , че на площадката на "Елитхран" ЕООД в
гр. Ловеч, са налични една 20 тонна цистерна,
стационарно позиционирана и 4 броя оребрени, еднотонни пластмасови опаковки, за съхраняване на смеси от животински и растителни мазнини. При проверката са представени
фактури за закупуване на мазнини и Удостоверение за регистрация № 48/04.03.2013 г. на
ОБДХ гр. Ловеч, издадено на "Елитхран"
ЕООД за търговия с фуражи, включително с
комбинирани фуражи, съдържащи странични
животински продукти и/или производни продукти.В момента на проверката не се извършва товаро-разтоварна дейност на мазнини и не
се усещат неприятни миризми във въздуха.
Във връзка с констатираното сигналът е изпратен на ОБДХ-Ловеч за предприемане на
мерки по компетентност и уведомяване за
постигнатите резултати

"ВиК" АД
гр. Ловеч

Изпратен за решаване по компетентност на
"ВиК" АД гр. Ловеч.

РИОСВПлевен

2.

07.08.2014

На "зелен
телефон"

07.08.2014

На "зелен
телефон"

3.

В гр. Ловеч, всекидневно фирма "Елитхран"
прелива мазнини от цистерни, от което се
носи нетърпима миризма.
Водоемът на гр. Ловеч, от който градът се
снабдява с питейна вода, е силно замърсен с
отпадъци.

Предприети действия

4.

11.08.2014

На "зелен
телефон"

От около 3 седмици през 3-4 дни от комина
на " Лесопласт - Троян" се изпуска гъст черен пушек. Терасите на близките блокове са
в сажди.

РИОСВПлевен

На "зелен
телефон"

Изкупуване на плод къпина в нерегистриран
в РИОСВ-Плевен билкозаготвителен пункт в
с. Беленци.

РИОСВПлевен

По пощата

Замърсяване на изворна вода с битовофекални отпадъчни води от изграден канал в
с.Садовец.

РИОСВПлевен

На "зелен
телефон"

Фирма „Полихим –СС“ системно обгазява
гр. Луковит. Нощта на 20-ти срещу 21-ви
август, до 6 ч. сутринта е миришело на амоняк и сяра в града. Предприятието няма филтри и е опасно за здравето на населението.
Всички деца в град Луковит са с остри респираторни заболявания.

РИОСВПлевен

5.

14.08.2014
6.

20.08.2014
7.

21.08.2014

Извършена е проверка на място. Констатирано
е несъществено отлагане на твърди и на саждоподобни прахови частици, като е невъзможно да се установи по безспорен начин източникът на замърсяване. По отношение на
най-вероятния източник - "Велде България"
АД, от страна на РИОСВ-Плевен са взети както административнонаказателни мерки, така и
мерки за привеждане в съответствие с нормите на допустимите емисии.
Извършена е проверка на място. Не е установено изкупуване и наличие на билки, вкл. и на
плод къпина в нерегистриран в РИОСВПлевен билкозаготвителен пункт
Извършена е проверка на място.Констатирано
е, че канализацията е изправна и няма изтичане на течност от нея. Не са установени неприятни миризми от фекалии. Дадени са предписания на кмета на община Долни Дъбник.
Извършена е проверка на място.За времето
през което е извършена проверката не са констатирани неприятни миризми и източници на
неорганизирани емисии в атмосферния въздух. За проверявания период ръководството
на дружеството декларира, че не са настъпили
повреда или аварийни ситуации на технологичните съоръжения и инсталации. Към момента на проверката в РИОСВ Плевен не е
постъпвала информация за смущения или
повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване или инцидент, съгласно
изискванията на Условие 14.5 от КР.По искане на РИОСВ-Плевен на 26.08.2014 г. Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция
по околна среда - Плевен започна провеждането на 72 - часово индикативно фоново (емисионно) контролно измерване на показателите
за качество на атмосферния въздух в района
на площадката на "Полихим - СС" ЕООД, гр.

София .Периода на провеждане на измерването е 26.08.2014 - 29.08.2014 г и за получените
резултатите ще се състави отделен протокол
на ИАОС РЛ - Плевен.
8.

21.08.2014

На е-поща

Наличие на 2 бр. площадки за събиране и
третиране на моторни превозни средства.
дната е в с. Радомирци а втората - в гр. Златна Панега.

РИОСВПлевен

9.
В района на гр. Койнаре, в река Искър плува
умряла бяла мряна. Рибата се вижда до брега, където има водорасли и е там от преди 45 часа.
В близост до дере,минаващо през централната градска част на гр. Ябланица има открита
септична яма. В близост има детска площадка и заведение,а в близост до реката са
поставени контейнери за ТБО по 4 куб.м.
Коритото на реката е обрасло с растения и
има много насекоми и плъхове.

22.08.2014

На "зелен
телефон"

28.08.2014

На "зелен
телефон"

29.08.2014

На "зелен
телефон"

Изкупуване на зелени шипки село Биволаре

29.08.2014

На "зелен
телефон"

Източват се старите корита на река Осъм,
землище село Обнова

РИОСВПлевен
РИОСВПлевен ,
БДУВДР

29.08.2014

На "зелен
телефон"

Изкупуване на зелени шипки село Ясен

РИОСВПлевен

10.

РИОСВПлевен

РЗИ-гр. Ловеч

11.

12.

13.

Извършени са проверки на място. И на двата
обекта е установено нерегламентирано третиране на МПС. Съставени са 2 бр. АУАН.
Извършена е проверка на място.На места под
бента на водохващането за ВЕЦ са открити
няколко умрели екземпляра. По информация
на рибари, това е вследствие от улов на риба с
ток.

Препратен по компетентност на РЗИ гр. Ловеч.
Извършена е проверка на място. Не е установено изкупуване на шипки или първична обработка на плод шипка.
Изпратено е писмо до БДУВДР за извършване
на съвместна проверка.
Извършена е проверка на място.Установено е,
че в билкозаготвителен пункт има събрано
около 400 кг. свежо тегло плод шипка, който
не е напълно узрял.Представено е разрешително за ползване №23/01.09.2014 г. на Община Плевен, в т.2 от условията на което е записано да се събират само узрели плодове. Съставен е АУАН.

