ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛ ЕКТРОННАТА ПОЩ А
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.12.2017 г. – 31.12.2017 г.
№

1.

2.

Дата

6.12.2017

7.12.2017

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

чрез Икономическа полиция

Сигнал за нерегламентирано сметище със
строителни отпадъци пред блок 313, ж.к.
„Дружба“, гр. Плевен

Община
Плевен

Извършена е проверка от община Плевен и е
констатирано наличие на купчини от камъни и
земни маси в парцел, частна собственост.
Констатациите на общината са потвърдени от
извършен последващ контрол от експерти на
РИОСВ Плевен.

лично

Сигнал за отглеждане на селскостопански
животни-кози, в близост до училищно заведение, в гр.Долни Дъбник, ул.“Тотлебен“ и
ул."Иван Вазов“

Община
Д.Дъбник

Препратен по компетентност до Община Долни Дъбник

3.

11.12.2017

на "Зелен
телефон"

Сигнал за неприятни миризми на входа на
гр.Червен бряг от изхвърлени негодни за
употреба акумулатори

РИОСВ
Плевен

4.

11.12.2017

На "Зелен
телефон"

Сигнал за горене на автомобилни гуми с цел
отопляване

РИОСВ
Плевен

5.

11.12.2017

Лично

Сигнал за тежка и остра миризма на нефтопродукти в землището на с. Ясен

РИОСВ
Плевен

Извършена е проверка на място, при която е
констатирано наличие на множество струпвания на смесен отпадък-битов и строителен.
Дадено е предписание на Община Червен бряг
за почистването им.
Извършена е проверка на място в посочения в
сигнала автосервиз. Не е констатирано изгаряне на излезли от употреба гуми и отработени масла, а само на дърва. Дадено е предписание за извършване на класификация на отпадъците, генерирани от дейността и за представяне в РИОСВ Плевен на копие на договор за
предаване на отпадъците на лице с издадени
разрешителни документи за тази дейност.
На 11.12.2017 г. (в периода 19.30-21.00 ч.) и
12.12.2017 г. са извършени проверки в землището на с.Ясен и е установено, че сигналът е
основателен. Идентифициран е източникът им
и са дадени предписания за предприемане на
коригиращи действия.

14.12.2017

по ел.поща

Сигнал за извършване на нерегламентирана
дейност-обработка на риба

РИОСВ
Плевен

14.12.2017

На "Зелен
телефон"

Сигнал за силно запрашване на въздуха и
терени около дървена борса, вследствие работата на дървообработващи машини

РИОСВ
Плевен

8.

18.12.2017

На "Зелен
телефон"

9.

18.12.2017

На "Зелен
телефон"

6.

7.

10. 28.12.2017

на "Зелен
телефон"

Сигнал за нерегламентирано сметище от
строителни материали и земна маса в с. Черни Осъм
Сигнал за нерегламентирано сметище от
строителни материали и битови отпадъци в
с. Муселиево

Сигнал за нерегламентирано сметище от
строителни материали и химически отпадъци в с. Буковлък

Извършена е проверка на място, при която е
установено, че в обекта са монтирани и работят 3 хладилни инсталации без маркировка за
съдържание и вид на хладилния агент. Не са
представени технически досиета на съоръженията. Дадено е предписание за представяне
на изискуемата документация, което не е изпълнено в срок. Изпратена е покана за съставяне на АУАН.
Извършена е проверка и е установено, че извън работното помещение се виждат следи от
наслоени и отложени пластове дървесен прах.
Констатирано е, че източниците на праховите
емисии са стенни вентилатори, неработещи в
момента на проверката. Дадени са предписания за демонтиране на вентилаторите и поставяне на трайни прегради.

РИОСВ
Плевен

Препратен по компетентност до Община Троян.

РИОСВ
Плевен

Препратен по компетентност до Община Никопол.

РИОСВ
Плевен

След извършената проверка на място е установено наличие на нерегламентирано локално
замърсяване, включващо бетонови парчета и
малки количества цитрусови плодове в частен
имот. Изискана е информация от Община
Плевен относно собственика на имота и предприети мерки за почистване на замърсяването.

