ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.02.2014 г. – 28.02.2014 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

РИОСВ –
Плевен

При проверката на терен около р. Вит, на около
200-300 м над стария мост на реката се констатира
наличие на угнил торов отпадък, пресен торов
отпадък примесен със слама, найлонови опаковки
на площ от около 190 кв. м. При оглед на имот в
землище с. Ясен се констатира бетонов канал,
водещ към шахта. Не се констатира поток от отпадъчни води към нея. Дадено предписание за почистване на отпадъците.
Извършена проверка на място. При нея е констатирано поставянето на временен декор в близост
до северния вход на пещера "Проходна". Декорът
включва дървена сцена, бутафорна паметна плоча
от талашит и 7 бр. столове. В момента на проверката не се е извършвала снимачна дейност. Съставен е акт за установяване на административно
нарушение.
Извършена проверка на място. При нея е установено, че в началото на пещера "Свирчовица" са
направени 13 бр. импровизирани пресни гробове с
малки могили от земна маса. Няма наличие на
фадрома, строителни материали и не е установено
бетониране на пещерата. Съставен е акт за установяване на административно нарушение.

РИОСВ Плевен

Извършена е проверка на площадката на
"Велде България" АД, бивше “Лесопласт” АД.
При оглед на котлите и комините не се констатира изхвърляне на сажди или нехарактерен
за горивото цвят на дима. При обход на зона в
радиус от 1 км. около завода, не са констатирани отлагания на сажди по автомобили или
повърхности. Установени са работещи комини

1.

13.02.2014

На "зелен
телефон"

14.02.2014

На "зелен
телефон"

Замърсяване на р. Вит (на около 200 м., над стария мост на реката) с торов отпадък и отпадъчни
води от отглеждане на животни

РИОСВ –
Плевен и
Община
Плевен

2.

3.

14.02.2014

На "зелен
телефон"

Снимки на филм в пещера "Проходна", част
от ПЗ "Карлуковски карстов комплекс"
В пещера "Свирчовица", част от ПЗ "Карлуковски карстов комплекс" има фадрома, която е стоварила строителен материал. В момента се бетонира пещерата за снимки на
филм

РИОСВ –
Плевен

4.

20.02.2014

На "зелен
телефон"

Замърсяване със сажди в следствие дейността на
фирма "Лесопласт" АД. Засилва се вечерно време. Наблюдава се в периметър от 1 км. Около
фирмата

Предприети действия

на жилищни сгради и слаб мирис на дим. Живеещи на ул. „Дунав“ са посочили, че къщите
и жилищните блокове се отопляват основно с
дърва, като не потвърдиха замърсяване с дим
или със сажди от дейността на завода. През
неотоплителния сезон не са наблюдавани
сажди или друго замърсяване от комините на
завода, които работят целогодишно.

