ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛ ЕКТРОННАТА ПОЩ А
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.03.2018 г. – 28.03.2018 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Сигнал за експлоатиран имот като автоморга- РИОСВ
местност Калето-гр.Ловеч
Плевен

1.

1.03.2018

ПО ПОЩА

2.

6.03.2018

По ЕЛ.ПОЩА

3.

7.03.2018

По „Зел. Тел.“

4.

9.03.2018

ПО
ЕЛ.ПОЩА

Сигнал за замърсяване на въздуха от комина на Община
мебелна къща Троян
Плевен

5.

13.03.2018

По „Зел. Тел.“

Сигнал за струпани битови отпадъци в близост
РИОСВ Пледо река, преминаваща през местността "Клена",
вен
землище с. Добревци

6.

15.03.2018

7.

20.03.2018

8.

21.03.2018

9.

22.03.2018

10. 30.03.2018

Сигнал за продажба на препарирана птица от МВР
защитен вид в интернет
Плевен
Сигнал за силна миризма на бензин,около масВиК Плевен
лобойна Дунавия - гр.Плевен

чрез БДДР

Сигнал за струпани автомобилни гуми на брега
на река Черни Осъм.

РИОСВ
Плевен

На
"Зелен
телефон"
На
"Зелен
телефон"
На
"Зелен
телефон"

Сигнал за замърсяване на въздуха в продължение РИОСВ Плена няколко дни от "Полихим СС"
вен
РИОСВ ПлеСигнал за остра миризма на пестицид
вен
Сигнал за неприятни миризми вследствие отг- РИОСВ Плележдане на крави в центъра на с.Мечка
вен

Сигнал за нерегламентирано сметище на отпадъна "Зелен теРИОСВ Плеци-утайка от пречиствателна станция от Велде
лефон"
вен
България /бивш Лесопласт/

Предприети действия
След проверка на място са установени над 50 бр.
разкомплектовани автомобили. Изготвена и пратена покана за административен акт.
Сигналът е препратен по компетентност.
Сигналът е препратен по компетентност до ВиКПлевен
След проверка на място е установено превишена
норма на емисии на въглероден оксид. Наложена
санкция. Издадено наказателно постановление
Извършена комлексна проверка с БДДР-Плевен.
Следва да бъде изготвен констативен протокол.
След проверката по брега на р.Черни Осъм е установено наличие на 43 бр.излезли от употреба гуми, запълнени с камъни. Дадено е писмено предписание на общ.Троян да се премахнат и предадат
гумите.
След извършена проверка на място не е установено нарушение в атмосферният въздух.
Сигналът е препратен по компетентност
Следва да бъдат изготвени констативен протокол
и становище след извършената проверка.
След извършената проверка е установено съхранение на строителни отпадъци от тухли и късове
бетон около 4 куб.м. и 21бр. купчини с отпадъци,
констатирани в оградена площ. Дадени са предписания на отговорното юридическо лице.

