ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.11.2018 г. – 30.11.2018 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

1.

1.11.2018

По зелен телефон

Сигналоподателката усеща задушлива миризма
на запалени гуми и бои, на газ и др.

2.

5.11.2018

По ел.поща

Мечка е нападнала два кошера от пчелин в
гр.Априлци

3.

5.11.2018

По ел.поща

В интернет пространството пуснат за продажба
защитен вид таралеж

4.

5.11.2018

По ел.поща

5.

5.11.2018

По зелен телефон

6.

6.11.2018

По дежурен
служебен
телефон

7.

6.11.2018

По ел.поща.

8.

9.11.2018

По ел. Поща

Незаконно сметище от голямо количество строителни отпадъци и автомобилни гуми в гр.Ловеч
От коритото на р.Дунав при устието на р.Искър се
извършва незаконно изземване на инертни материали(баластра)

Отговорна институция
Община
Плевен
РИОСВПлевен и
ДГС-Русалка
РИОСВПлевен
Общ. Ловеч
РИОСВПлевен

Предприети действия
Препратено по компетентност до Община Плевен
Определен е размера на обезщетението за нанесени щети от кафява мечка върху пчелен кошер.
Изготвен констативен протокол.
След среща с продавача екземпляра от защитен
вид е пуснат в подходяща среда на свобода. Предприети са действия по установяване на самоличността на нарушителя с цел административнонаказателни мерки.
Препратено по компетентност до Община Ловеч
При извършената проверка от РИОСВ-Плевен, не
се констатира изземване на баластра.

Освободени в природата 4 бр.елени в района на
с.Козар Белене и с.Българене
Складиране на отпадъци със специфична миризма
в близост до фирма, произвеждаща хранителни
стоки.

РИОСВПлевен

При извършена проверка от РИОСВ-Плевен не се
констатираха нарушения на изискванията на закона
за защита от вредното въздействие на
хим.вещества и смеси. Сигнала е препратен и по
компетентност до Община Червен бряг.
При проверката на място не са установени животни
от описаните видове в сигнала

РИОСВПлевен

Не е установено нерегламентирано съхранение на
опасни отпадъци, миризми от разливи и киселини.

Депонирани строителни отпадъци на съседни територии- на път ii-35 Плевен-Ловеч

РИОСВПлевен

При извършена проверка на място РИОСВ-Плевен
установява наличие на струпани строителни отпадъци. Дадено предписание на Община Плевен с
конкретни срокове за почистване.

10. 13.11.2018 лефон

Кравеферма, намираща се в двора на бившето
ТКЗС, в землището на с.Торос нерегламентирано
изгаря оборски тор.

ОДБХ-Плевен

Препратен по компетентност до ОДБХ-Плевен

11. 13.11.2018 Чрез тел.112

На влизане в с.Микре има купчини изхвълени останки от диви, болни от трихиналоза прасета

БАБХ-Плевен

Препратено по компетентност до БАБХ-Плевен

9.

12.11.2018 По пощата
По зелен те-

На две улици в гр.Койнаре жителите са възпрепятствани да се движат поради извършваща се продажба на вар.

РИОСВПлевен и
общ.Червен
бряг

По зелен те-

12. 15.11.2018 лефон

По дежурен

13. 20.11.2018 служебен
телефон

По зелен те-

14. 30.11.2018 лефон

Сигналът е за забелязан разлив на бяло-зелена
пенлива течност с остър мирис в землището на
с.Ясен, след жп прелеза.

РИОСВПлевен

Изхвърляне на отпадъци на територията на старото сметище на Община Долни Дъбник

РИОСВПлевен

Горене на парцали в района на шивашки цех на
фирма "Калинел" в индустриалната зона на
гр.Червен бряг

РИОСВПлевен

При извършената проверка не се установи причината и източника на констатираният разлив. На
"Марица олио"АД, като собственик на напорен тръбопровод, преминаващ през проверения участък са
дадени предписания за обследване техническата
изправност на съоръжението.
При извършена проверка на място са установени
наличие на нерегламентирани изхвърлени отпадъци от смесено-битов тип. Дадени са предписания
на кмета на общ. Д. Дъбник за почистване. Изпълнено.
Изложеното в сигнала е достоверно. Дадени са
предписания на основание чл. 120 от ЗУО и чл. 26
от ЗЧАВ.Започната е процедура по съставяне на
АУАН. Предстои последващ контрол.

