ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.02.2018 г. – 28.02.2018 г.
№

Дата

1.

1.02.2018

2.

2.02.2018

3.

05.02.2018

4.

06.02.2018

Постъпил
сигнал

Сигнал за замърсяване на въздуха със силно заПо дежурен
РИОСВ
душлива миризма от преработката от автомотелефон
Плевен
билни масла.
Сигнал за сеч на вековни дървета в землището на РИОСВ
По ел.поща
с.Рибарица.
Плевен
Община
По ел.поща
Сигнал за нерегламентирано сметище.
Плевен
На
"Зелен Сигнал за нерегламентирано сметище-гр.Плевен, Община
телефон"
ж.к.Дружба.
Плевен

5.

13.02.2018

На Тел.112

6.

14.02.2018

На зелен телефон

7.

15.02.2018

На
"Зелен
телефон"

8.

21.02.2018

На
"Зелен
телефон"

9.

26.02.2018

По Ел.поща

10. 28.02.2018

Сигнал

Отговорна институция

на "Зелен телефон"

Предприети действия
Не са установени интензивно миришещи емисии и
вещества.
В момента на проверката, сеч не се е извършвала.
Сигналът е препратен по компетенстност.
Сигналът е препратен по компетенстност.

След проверка на място са дадени предписания на
фирмата да се възстанови канализационната помСигнал за силно оцветени води по поречието на РИОСВ Плепена станция за заустване на отпадъчни води. Да
р.Осъм.
вен
се
извършат
ремонти
по
шахтитедъждопреливници.
Сигнал
за
нерегламентирано
сметищеСлед проверката кмета на с.Къшин Г-н Петков се
РИОСВ
изхвърлени над 400 животински крайницизае със сигнала и потвърди изчистването на неПлевен
между с.Къшин и с.Брестовец.
регламентираното сметище.
След проверката са констатирани наличието на
Сигнал за незаконно разкомлектоване на авто- РИОСВ Пле13бр. МПС излезли от употреба, съхраняващи се
мобили, с.Брестовец.
вен
на площадката в с.Брестовец. Съставен е АУАН.
Сигнал за кравеферма в центъра на с Мечка, РИОСВ Пле- Необходимо е да се внесе инвестиционно предлообщ. Плевен.
вен
жение, относно процедури на ОВОС.
РИОСВ ПлеСигнал за убита дива котка в ж.к.“Дружба“.
Препратен по компетентност до МВР Плевен.
вен
След извършената проверка на място е установеСигнал за неприятна миризма в района на стади- РИОСВ Плено, че в границите на предприятието не се усеща
она в гр.Луковит, в близост до "Полихим".
вен
силна или неприятна миризма или вещества.

