ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.11.2013 г. – 30.11.2013 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1.

01.11.2013 На "зелен
телефон"

Открити са опасни химични вещества в държавна сграда в гр. Плевен

РИОСВПлевен,
ОУПБЗН Плевен

2.

14.11.2013 Лично

Община
Плевен

3.

18.11.2013 На "зелен
телефон"

Нерегламентирани сметища на територията
на град Плевен на ул. "Антим Първи" и
бул."Христо Ботев".
Сигнал за изхвърляне на пресен торов отпад
в река Вит близо до село Български извор от
свинарник в района на селото.

4.

18.11.2013 На "зелен
телефон"

РИОСВПлевен

5.

18.11.2013 По пощата

Сигнал за разпънати мрежи за улов на птици
щиглец в м. Комудара. Птиците се продават
на пазара в гр. Плевен. Използва се автомобил Рено Меган, тъмно зелен.
Сигнал за отсечени дървета край реката в
село Сопот, клоните от отсечените стари и
нови дънери са в реката

РИОСВПлевен

РИОСВ
Плевен и
БДУВДР

Предприети действия
Извършена е проверка на място. Установено е
наличие на пластмасови и стъклени съдове
съдържащи опасни химични вещества и смеси, използвани за лабораторни цели. Същите
са съхранявани в лабораторните помещения.
Целостта на съдовете не е нарушена. Не е констатирано наличие на силни миризми или разливи на опасни химикали. Извършено е преместване за временно съхранение в бивше
подземно скривалище от оторизирани служители на ОУ ПБЗН - Плевен. Предприетите
действия гарантират, че няма непосредствена
опасност за живота и здравето на населението
на гр. Плевен и за замърсяване на околната
среда.
Препратено по компетентност на Община
Плевен
Извършена е проверка на място. Не е констатирано замърсяване на почви и терени с пресен и/или твърд торов отпад, нито заустване
на такъв в река Калник.
Изпратено е писмо до директора на ОД на
МВР – Плевен за установяване на собственика
по регистрационен номер на лек автомобил.
Извършена е проверка по документи. В
РИОСВ - Плевен не е постъпвала заповед на
Кмета на община Угърчин за участие в Меж-

дуведомствена комисия за почистване речното
корито в регулацията на с.Сопот и уведомление за изземане на инертни материали от
р.Сопотска и почистване на реката от растителност. Предстои проверка на експерти от
РИОСВ Плевен и БДУВДР на място.

