ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.

№

1.

2.

3.

4.

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

на "зелен
телефон"

Остра миризма на мазут, която се усеща в
целия град. Сигналът е предаден и на дежурен Община Луковит

РИОСВПлевен

на "зелен
телефон"

Изхвърлен оборски тор вдясно, при влизане
в с. Умаревци от пътя Плевен-Левски, на 50
м. от реката и около 100 м. от жилищни сгради

РИОСВПлевен
БДДРПлевен

16.2.2016

на "зелен
телефон"

Остра миризма на химикали, която се усеща
в началото на ж.к. Сторгозия, гр. Плевен
/преди бензиностанция OMV/. Няма наличие
на пушек. Същата миризма е усетена и на
14.02.2016 г. в 7.30 ч. сутринта.

РИОСВПлевен

16.2.2016

на "зелен
телефон"

Разбита врата на склада за ПРЗ в с. Карлуково. Носи се силна миризма на препарати.
Разрушена е цялостта и на телената ограда.

РИОСВПлевен

4.2.2016

9.2.2016

Предприети действия
Извършен е оглед на отделните квартали в гр.
Луковит и разговор с жители на града. Извършена е проверка и на "Полихим-СС"
ЕООД. Миризма на нефтопродукти е усетена
само в района на портала на входа на обекта.
В момента на проверката работи само ректификационна колона до 65 т/денонощие. Направен е оглед и на факелната система.
При извършената проверка е констатира-но,
че на затревен терен в близост до р. Осъм има
наличие на пресен торов отпадък с обем около
50 куб. м. и угнил торов отпадък с обем около
20 куб. м. По информация на представители
от Община Ловеч теренът е общинска собственост. Дадени са предписания на кмета на
Община Ловеч за преустановяване изхвърлянето на пресен торов отпадък и да се предприемат действия за съхранението му, по начин,
недопускащ замърсяване на почви.
С цел идентифициране на източника и времето, в което се появяват миризмите са проведени разговори с живеещи и работещи в региона
граждани. Получена-та от тях информация е
противоречива и не дава възможност да се
идентифицира източника и характера на миризмите.
При проверката е констатирано, че е нарушена целостта на телената ограда на няколко
места, липсват знаците за опасност, горната

5.

17.2.2016

на "зелен
телефон"

6.

22.2.2016

по имел

Сигнал за нерегламентирано горене на кабели до бл. 314, ж.к. Дружба, гр. Плевен
/срещу Интелекта/

РИОСВПлевен

Живи екземпляри от три защитени вида във
ферма до с. Сопот, общ. Угърчин

РИОСВПлевен

7.

24.2.2016

по имел

Системно обгазяване на с. Деветаки и незаконен добив от изоставен сондаж

8.

29.02.2016

по пощата

Незаконна автоморга и автосервиз в гр. Червен бряг

Министерство на енергетиката,
Областна
дирекция на
МВР-Ловеч,
Община
Ловеч, Областна
администрацияЛовеч
РИОСВПлевен

част на вратата на помещението, в което се
съхраняват прахообразните ПРЗ е корозирала,
около 2/3 от покривната изолация е разпокъсана и разпиляна около сградата. По предната
стена има петна със сив цвят, а по задната,
петна с жълто-кафяв цвят. В близост до склада
се усеща характерна миризма на ПРЗ. Дадени
са предписания на Община Луковит.
Извършена е проверка на "Титаний 69" ЕООД.
При нея е констатирано, че котела е в режим
на работа. Използва се за отопление на производствена и административна сграда. На площадката, в близост до котела се констатира
наличие на дърва за огрев. Не са открити следи от изгаряне на кабели. Не е установено в
близост и наличие на складирани отпадъчни
кабели.
При проверката на място са установени 6 екземпляра от вида Червеногуша гъска, 11 екземпляра от вида Бял ангъч и 4 екземпляра от
вида Малка белочела гъска. Всички птици са
маркирани със затворени пръстени. Не са
представени документи за произход единствено за малките мелочели гъски. Съставен е
АУАН.

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Министерство на енергетиката, Областна дирекция на МВР-Ловеч, Община Ловеч, Областна администрация-Ловеч.

