ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.11.2014 г. – 30.11.2014 г.

№

1.

2.

3.

4.

5.

Дата

04.11.2014

04.11.2014

06.11.2014

10.11.2014

10.11.2014

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

В гр. Тетевен, кв. Пладнището /по посока с.
Рибарица/, автомобил с регистрационен номер ОВ 2424 АТ е изхвърлил строителни
отпадъци

Община
Тетевен

Изпратен за решаване по компетентност на
Община Тетевен

На "зелен
телефон"

В с. Голяма Брестница, община Ловеч, в
двора на бившето ТКЗС има разхвърляни на
открито отровни отпадъци. Има данни за
умрели животни.

РИОСВПлевен Областна администрация-Ловеч
Община
Ябланица
ОД „Земеделие“Ловеч

Извършена е проверка същият ден. Установено е, че в двора на бившето ТКЗС има склад за
негодни и с изтекъл срок ПРЗ в лошо състояние. Има предупредителни табели и ограничителни ленти. Не са намерени разхвърляни
опасни отпадъци и умрели животни. Дадени
са предписания на кмета на Община Ябланица. Изпратени са писма до Областна администрация-Ловеч, ОД "Земеделие"-Ловеч, МЗХ с
молба за съдействие по компетентност за определяне собствеността на склада.

На е-поща

Сигнал за системно замърсяване на въздуха
в жилищен район от котелна инсталация в
частна жилищна сграда с адрес гр. Плевен,
ул. Климент Охридски" № 30

Община
Плевен

Изпратен за решаване по компетентност на
Община Плевен

Постъпил
сигнал
На "зелен
телефон"

На "зелен
телефон

Обгазяване в гр. Луковит от дейността на
фирма "Полихим-СС"Е ООД. В района на
болницата се усеща тежка задушлива миризма на нефтопродукти.

РИОСВПлевен
Община
Луковит

Изпратено писмо до Община Луковит за извършване на спешна проверка на района около "Полихим-СС" ЕООД. Извършена е проверка на същия ден. Не са констатирани остри, задушливи миризми на нефтопродукти.

На е-поща

В землището на гр. Долни Дъбник, местността "Вит" има разхвърляни животински
скелети. Усеща се неприятна миризма.

ОДБХПлевен

Изпратен за решаване по компетентност на
ОДБХ-Плевен

6.

18.11.2014

На "зелен
телефон"

7.

21.11.2014

По пощата

Община
Добив на строителни материали от кариерата
Червен бряг
в с. Чомаковци, които се извозват с тежкотоБДУВДРварни камиони по дигата на р. Искър
Плевен
Сигнал срещу поставени от П.И и Д.И ограждения в местност "Кремика" село Беглеж

8.

24.11.2014

По пощата

Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Долна Митрополия с фини червени
люспи. Особено силно е било замърсяването
на 23.11.2014 г.

9.

25.11.2014

На "зелен
телефон"

Сигнал за изкупуване на бръшлян без позволително, гр. Луковит

РИОСВПлевен

РИОСВПлевен

Изпратен за решаване по компетентност на
Община Червен бряг и БДУВДР-Плевен

Направени са три проверки за установяване на
източника на замърсяването. Източникът е
установен зърнобаза на "Слънчев дар"АД,
гр.Варна. Сигналът е основателен. В обекта е
правена проверка по сигнал ОИК-3-97 и на
оператора е издавано предписание за предприемане на мерки. Сигнал ОИК-3-117 е втори
по същият проблем.
При проверката е установено, че в билкозаготвителния пункт има в наличност около 100
кг. свежо тегло лист бръшлян в процес на сушене. За него има издадено позволително.
Има и книга за изкупените, реализираните и
наличните количества билки, която се води
редовно.

