ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.06.2018 г. – 31.06.2018 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Сигнал за обява в и-нет(оlx.bg) за продажба
на европ.блатна костенурка

Общ. Гулянци
Община
Плевен
РИОСВ Плевен

Сигнал за разпространение на интензивна
миризма от обработка на кожа

РИОСВ Плевен

15.06.2018 по ел. поща

Сигнал за мъгла от пушек, идващ от комина
на мебелна къща "Тоникс"

РИОСВ Плевен

6.

11.05.2018 по ел. поща

Сигнал за рок концерт в зоологическа градина "Гергана", общ. Кнежа

Общ.Кнежа

7.

на „Зелен
18.06.2018
телефон“

Сигнал за разляти нефтопродукти на пътен
участък между селата Тодоричене и Дерманци, общ. Луковит

РИОСВ Плевен

8.

на служебен
20.06.2018
телефон

Сигнал за силно задимяване и замърсяване
на въздуха от асфалтобаза в гр.Плевенж.к.Кайлъка

РИОСВ Плевен

20.06.2018 по ел. поща

Сигнал за задушлива миризма от пушек в
следствие горене на кабели и др.отпадъци от
фирма "Драгевит"ЕООД

РИОСВ Плевен

10. 26.06.2018 по ел. поща

Сигнал за незаконно сметище в местността
"Смесите", гр.Тетевен

общ. Тетевен

1.

04.06.2018 чрез тел.112

2.

07.06.2018

3.

07.05.2018 по ел. поща

4.

11.06.2018

5.

9.

на „Зелен
телефон“

на „Зелен
телефон“

Сигнал за изхвърляне на битово-фекални
води в общ.канал от физическо лице

Отговорна институция

Сигнал за незаконно сметище в с.Гривица

Предприети действия
Препратено по компетентност до община Гулянци
Препратено по компетентност до община
Плевен
След проверка е съставен акт срещу нарушителя и костенурката е иззета, съгласно ЗБР
След проверката се констатира обработване на
сурови кожи със съответните материали от
които се отделят миризми. Не е установена
нерегламентирана дейност на предприятието
След проверка съставен констативен протокол. Не се констатира наличие на миризми и
задушлив газ
Препратен по компетентност до община Кнежа
След проверка е изготвен констативен протокол с дадени предписания към "КЛМЕко"ЕООД за разчистването на пътния участък в 7-дневен срок
След извършена проверка е установено, че
предприятието изпълнява дадените предписания относно замърсяването на атмосф.въздух
След извършена проверка на завода са дадени
предписания-да не се допуска горене на отпадъци на територията на "Драгевит"ЕООД-срок
постоянен; да се изготви заповед, забраняваща
изгарянето на отпадъци
Сигналът се препраща по компетентност до
община Тетевен.

11. 26.06.2018

на „Зелен
телефон“

Сигнал за голямо количество изхвърлени
животински отпадъци(няколко тона). Разнася се неприятна миризма

ОДБХ Ловеч;
общ.Ловеч;
РС ПЗБНЛовеч; областен управителгр.Ловеч

12. 27.06.2018

на „Зелен
телефон“

Сигнал за продължителен шум

РЛ-Плевен

Сигналът се препраща по компетентност за
предприемане на необходимите мерки съобразно компетенцията им

Даден срок до 06.07.2018г. да се извърши извънпланово контролно измерване на показателите за шум в околната среда от РЛ-Плевен

