ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.07.2015 г. – 31.07.2015 г.

Дата

Постъпил
сигнал

1. 11.7.2015
.

на "зелен
телефон"

2. 23.7.2015
.

на "зелен
телефон"

3. 33.7.2015
.

4. 48.7.2015
.

№

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

Сигнал за неприятни миризми от обект на
фирма "Фиеста 13" ООД, находящ се на ул.
"Сан Стефано № 47 (бивш Завод за ядрени
прибори) и неспазване на изискванията за
височина и начин на изхвърляне на вентилационните потоци в атмосферата.
Черен пушек от района на завод Мизия.
Предполага се, че се горят масла.

Община
Плевен

Изпратен за предприемане на действия по компетентност от Община Плевен.

РИОСВПлевен

на "зелен
телефон"

Периодично горене на отпадъци в двора на
фирма "Палмира-94", ул. "Георги Кочев" №
100.

РИОСВПлевен

на "зелен
телефон"

Сервиз за гуми "S1", находящ се на ул. "Мара Денчева", гр. Плевен, съхранява върху
гараж 30 бр. гуми в близост до втори етаж от
жилищен апартамент.

РИОСВПлевен

Извършена е проверка. На неоградена площадка
с частично асфалтова настилка, намираща се до
ж.п. линия зад завод "Мизия-96" АД, е констатирано наличие на следи от изгаряне на отпадъци и обгорели отпадъци от автомобилни седалки и гуми. Предстои да се установи собствеността на имота за предприемане на последващи
действия. Изпратено писмо до Община Плевен
за съдействие при установяване собственика на
имота.
В момента на проверката не е констатирано изгаряне в двора на "Палмира 94" ООД. Извън
територията на фирмата но в близост до двора,
където тя осъществява дейността си има 3 бр.
контейнери, в които са открити следи от изгаряне на пластмасови опаковки. Управителя на
"Палмира 94" декларира, че горенето на отпадъци не е извършвано от служители на фирмата.
Извършена е проверка на място. Открити са 15
бр. излезли от употреба гуми върху затворен
склад на фирма "Криле-П" ЕООД. Фирмата е
извършила класификация на генерираните от
дейността си отпадъци, включително излезлите

5. 59.7.2015
.

на "зелен
телефон"

6.

13.7.2015

по пощата

7.

16.7.2015

по пощата

8.

21.7.2015

на "зелен
телефон"

9.

29.7.2015

на "зелен
телефон"

Септична яма от къща в гр. Априлци, ул.
"Васил Левски" № 179 се излива в двора на
съседен имот. Носи се тежка и неприятна
миризма.
Нерегламентирана дейност - добив на инертни материали от стара жп линия, попадаща
в Натура 2000 /землището на с. Карлуково/.
Разрастване на сметището, намиращо се в
землището на с. Гложене, общ. Тетевен, извън пределите му. Освен битови, там се забелязват и много строителни и фекални отпадъци.

Община
Априлци

От вила "Наневи", гр. Тетевен, кв. Скрибът е
прокаран отходен канал, който се влива в
реката и замърсява водата в нея.
Струпано голямо количество отпадъци предимно от хартия пред пункт за вторични суровини в гр. Плевен, ул. Монтажник, №4.

РИОСВПлевен

БДДР Плевен
РИОСВПлевен

РИОСВПлевен

от употреба гуми. Дадени са предписания да се
приберат гумите в затворен склад и да се предадат на фирма, притежаваща документ по чл. 35
от ЗУО. Предписанието е изпълнено в срок, за
което РИОСВ Плевен е писмено уведомена.
Изпратен за предприемане на действия по компетентност от Община Априлци
Изгребването на трошен камък от стара ЖП
линия не подлежи на процедури по ЕО, ОВОС
и ОС.
Извършена е проверка на място. Констатирано е
наличие на описаните в сигнала отпадъци извън
терена на депото. Съставени са три констативни
протокола, на община Тетевен, на фирмата оператор на депото и на животновъден обект в близост до р.Вит. С протоколите са дадени предписания, които са изпълнени в срок.
Извършена е проверка на място, при която не е
установено заустване на отпадни води от хотела
в реката
Извършена е проверка, при която е установено
нерегламентирано складиране на отпадъци извън територията на пункт, стопанисван от фирма Унитрейд БГ ООД. Присъстващият на проверката счетоводител на фирмата, която има
разрешително за дейности по съхранение и третиране на отпадъци е дал обяснение, че струпаните отпадъци са в резултат на производствена
авария. Дадено е предписание на фирмата за
почистване на отпадъците.

