ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.

№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

От няколко вечери в пункт за ЧЦМ в с. Златна Панега се горят кабели и гуми, при което
се отделя задушлив дим. Сигналът е подаден
и в РПУ-Ябланица

РИОСВПлевен

1.

01.03.2015

на "зелен
телефон"

2.

04.03.2015

по e-mail

Замърсяване водите на река Бели Вит от жилищни сгради в землището на село Рибарица

Община
Тетевен

3.

05.03.2015

по поща

Сигнал за нерегламентирано отглеждане на
пилета в село Телиш

РИОСВПлевен

Предприети действия
Извършена проверка на място - фирма "Костов Мега Металс", с. Златна Панега. Не е констатирано горене на отпадъци. Не са открити
и следи от горене, но е възможно да са заличени от валящия по време на проверката
дъжд. Дадено е предписание да не се изгарят
отпадъци.
Извършена е съвместна проверка с Община
Тетевен на частен имот, находящ се на ул.
"Даковото" № 73, с. Рибарица. Констатирано
е, че формираните от жилищната сграда битови отпадъчни води, след попивна яма се заустват в река Бели Вит. Дадено е предписание да
се прекъсне заустването и да се започне изпълнението на необходимите съоръжения за
битови отпад. води. Дадено е предписание и
на Община Тететен да се проведе контрол по
прекъсване заустването на отпадъчните води.
Извършена е проверка на имот, находящ се на
ул. "Цоко Нинов" № 11, с.Телиш, собственост
на г-н В. И. Установено е, че в имота се отглеждат пилета. Г-н И. има издадена регистрация от БАБХ за извършване на тази дейност.
Между "Азия инвест" ЕООД и г-н И. има
сключен договор за наем на недвижимия
имот. Дадени са предписания на "Азия инвест" ЕООД да се преустанови дейността по
отглеждане на пилета, тъй като не е приключила процедурата по глава 6 от ЗООС, иници-

4.

06.03.2015

на "зелен
телефон"

От известно време се забелязва изхвърляне
на отпадъци от Пречиствателната станция в
Кнежа в района на бившия свинезавод. Местността прилича вече на сметище.

5.

09.03.2015

лично

Наличие на множество защитени животински видове в землището на с. Къшин, обл.
Плевен

РИОСВПлевен

10.03.2015

на "зелен
телефон"

Изпускане на амоняк от стара хладилна инсталация на входа в гр. Летница. Усеща се
остра миризма.

РИОСВПлевен

6.

7.

17.03.2015

по e-mail

8.

19.03.2015

на "зелен
телефон"

На територията на пункт за ЦЧМ в с. Златна
Панега системно се горят гуми и кабели.
Горенето се извършва предимно, и в големи
количества в нощните и в сутрешните часове, както и в почивните дни.
От началото на изминалата седмица в с. Деветаки се усеща миризма на природен газ от
сондажа край селото.

РИОСВПлевен
Община
Кнежа

ирана с уведомление за ИП вх. № 6850/2014 г.
и не е издаден краен документ от РИОСВПлевен.
Извършена е проверка на място. При нея е
уточнено, че терена е общинска собственост и
със Заповед на кмета на Община Кнежа са
отредени площадки за строителни, биоразградими и торови отпадъци. При огледа е констатирано наличие на торов, строителен, тревен и
градински отпадък, както и пластмасови опаковки, стъкло и гуми. Същите са изнесени
извън определените телени, към пътя. Дадени
са предписания на кмета на Община Кнежа
Извършена е проверка на място. Установено е
провеждането на сечи в различно време и на
различни места в землището на село Къшин.
РИОСВ ще уведоми РДГ-Ловеч за установените сечи, както и ще бъде проведено разследване, с което да се установи проведените
сечи в нарушение ли са на екологичното законодателство.
Извършена е проверка на място. Установено
е, че към момента се ползва само амонячната
хладилна инсталация при непълно натоварване. Елементите на системата, по която се движи амоняка подлежат на проверка веднъж
годишно. Проверките се правят от външна
организация. Последната такава е от
12.12.2014 г. Към момента на проверката миризма на амоняк не се усеща.

РИОСВПлевен

Приет аналогичен сигнал № ОИК-315/01.03.2015 г. и извършена проверка на него.

Областна
администрация-

Изпратен по компетентност до Областна администрация-Ловеч

Ловеч
9.

21.03.2015

по поща

Сигнал за нарушена връзка между две корита на река Осъм

Областен
управител ,
гр. Плевен

10. 23.03.2015

по e-mail

Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Долна Митрополия от предприятия
за обработка на зърнени култури

РИОСВПлевен

11. 25.03.2015

на "зелен
телефон"

Общинското депо се е разпростряло в близост до жилищните сгради на гр. Пордим

РИОСВПлевен

12. 25.03.2015

на "зелен
телефон"

В ресторант ‚‘Двете сърнета“ в ‚‘Кайлъка‘‘ ,
гр. Плевен са изложени препарирани птици
от защитени видове

РИОСВПлевен

13. 30.03.2015

на "зелен
телефон"

Пожар в "Спарки Елтос" АД и облак от гъст
черен дим

Изпратен по компетентност на Областен управител , гр. Плевен
Извършена проверка с представител на общинска администрация гр. Долна Митрополия. Направен е оглед на централна градста
част, жилищния район, който е в близост до
индустриална зона и зърнобазата на "Слънчев
дар" АД. Никъде о обследваните райони не е
установено замърсяване с фини червени люспи. Констатирани са отлагания от общ прах от
двете страни на пътните платна на улиците,
както и върху паркираните автомобили. При
проверката на зърнобазата е установено, че в
обекта не се работи.
При направеният оглед на място се установи,
че има натрупани отпадъци извън северната и
източната граница на депото. По информация
на Община Пордим, причината за това е затруднения достъп на техниката до вътрешността на депото през зимния период. Дадено е
предписание за предепониране /преместване/
на натрупаните отпадъци в определените граници на площадката за депониране.
Извършена е проверка на място. Установено е,
че в ресторант „Двете сърнета“, парк „Кайлъка“ е изложен публично един препариран екземпляр от защитен вид – Синявица /Coracias
garrulus/, включен в Приложение № 3 на ЗБР.
Изготвено е писмо до "Спарки Елтос" АД с
искане за предоставяне на информация във
връзка с инцидента. Екологът на предприятието е потвърдил, че пожарът е загасен много
бързо, поради което съществени емисии във
въздуха не са възникнали. Не е имало замърсяване на води и почви.

