ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.10.2013 г. – 31.10.2013 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

1.

На
"зелен
03.10.2013 телефон"
2.

На
"зелен
04.10.2013 телефон"
3.

4.

На
"зелен
04.10.2013 телефон"
На
"зелен
07.10.2013 телефон"

5.
На
"зелен
08.10.2013 телефон"
6.
09.10.2013 По пощата

Сигнал
В с. Ореховица, общ.Долна Митрополия, по
река Изскър се носи умряла риба.По късно
подателят на сигнала е съобщил ,че е видял
голямо ято корморани и смята, че те са нападнали рибата.
Котелната инсталация в частна жилищна
сграда, намираща се в гр.Плевен, обгазява
целия квартал. Усеща се остра миризма на
твърдо гориво и се вижда плътен, кафявочерен дим да излиза от комина.
В Бохотската гора, в защитена територия,
вляво до пътя Брестовец-Бохот, се извършва
сеч на дървета, които се извозват с камиони.
Камион разтоварва отпадъци в имота на подателя на сигнала в гр. Априлци.
Замърсяване на река Бели Осъм - водата ставала червена.Оцветяването се появявало по
теченитео на реката след село Чифлик.
Сигнал срещу отглеждане на крави в личния
двор на Д.Д. от село Петокладенци.

Отговорна институция

Предприети действия

РИОСВПлевен

Извършена е проверка. Не е констатирано наличие на умряла риба.

Община
Плевен

Изпратен за решаване по компетентност на
Община Плевен.

РДГ-Ловеч
Община
Априлци

Изпратен за решаване по компетентност на
РДГ-Ловеч.
Изпратен за решаване по компетентност на
Община Априлци.

РИОСВПлевен
Община
Белене

7.

На
"зелен Замърсяване на р.Осъм под моста в с. Черквица от завод “Джи Еф Еф”.
14.10.2013 телефон"

РИОСВПлевен

Извършена е проверка на място. Не е констатирано наличие на червен цвят на река Осъм.
Изпратен за решаване по компетентност на
Община Белене.
Извършена е проверка, при която е установено,че има наличие на синьо оцветяване на р.
Осъм в близост до двата й бряга. При извършения оглед е установено, че на изхода на
канализационния колектор се наблюдава минимално изтичане на условно чисти води, а по
стените на бетоновата обваловка на колектора
и в естествения овраг преди вливане в р. Осъм
се наблюдава синьо оцветяване съвпадащо с

8.
От няколко дена в р. Вит (преди и след моста
на с. Божурица) се наблюдават бели петна
като пяна, които сутрин са повече.Според
подателя на сигнала преди 2 дни е гръмнала
На
"зелен подстанцията към ГПСОВ-Плевен, намира15.10.2013 телефон"
ща се в с. Божурица.

РИОСВПлевен

Неясни дейности в Натура 2000 зоната Карлуковски карст- окосен и почистен от кари
терен и разчистен "частен имот" на левия
бряг на р. Искър.

РИОСВПлевен

9.

18.10.2013 По е-поща

горепосоченото синьо оцветяване на р. Осъм.
В момента на проверката инсталацията за
производство на хартия собственост на "Джи
Еф Еф" АД не е осъществявала производствена
дейност.
На 22.10.2013г. е извършена отново проверка
на горепосочената инсталация и е наложена
превантивна принудителна административна
мярка - заповед да не се допуска заустване на
каквито и да е други отпадъчни води в
р.Осъм. Съгласно комплексно разрешително
№ 430-Н0/2012г., на оператора "Джи Еф Еф"
АД се разрешава да зауства поток условно
чисти дъждовни води в р. Осъм.
Извършена е проверка на място. Констатирано
е наличие на малко количество бяла пяна,
оформена като петна по река Вит и по левия й
бряг. Установено е ,че пяната не е изтекла от
ГПСОВ-Плевен. Проверени са съоръжениятата в ГПСОВ и всички те са в техническа изправност.
Извършена е проверка на място.Установено е,
че е извършено окосяване на растителност , но
не и нарушения на земната повърхност свързани с премахване на кари. Окосеният участък
попада в поземлени имоти с начин на трайно
ползване "пасище" в защитени зони "Карлуково" BG0001014 и "Карлуковски карст"
BG0000332. Извършената дейност не представлява нарушение на режима на забраните в
заповед № РД-788 от 29 окотомври 2008 г.
(обн. ДВ бр. 105/2008 г.) за обявяване на защитена зона "Карлуковски карст" BG0000332.
Установено е премахване на акациеви дървета и храсти, а също подравняване на терена и
разполагане на земни маси в поземлен имот с
начин на трайно ползване "храсти" попадащ в
защитени зони "Карлуково" BG0001014 и
"Карлуковски карст" BG0000332. Описаните

10.

Сигнал за замърсени терени в имоти в село
Тодорово с вещества с желеподобна капоНа
"зелен видна форма. Замърсяването е извършено по
21.10.2013 телефон"
въздушен път

РИОСВПлевен

В центъра на гр.Плевен, в близост до ресторант "Спиди" има група вековни дървета,
които са застрашени от извършващи се наблизо строителни дейности. Не са защитени
от закона, за това е необходимо да се обявят
за защитени по реда на ЗБР.

РИОСВПлевен

11.

23.10.2013 По е-поща

дейности представляват инвестиционно предложение съгласно Закона за опазване на околната среда, но не са съгласувани с РИОСВ Плевен. След представяне на документи за
поземления имот с цел изясняване на ситуацията ще бъдат предприети необходимите административно-наказателни и/или принудителни
административни мерки.
Извършена е проверка на място. Установено е,
че няма причинени замърсявания на имотите,
посочени в сигнала, с отпадъци или отпадни
продукти от промишлена, транспортна или
друга дейност. Посочените замърсявания в
сигнала са причинени от птици, пренасящи
плодове и семена.
Извършена е проверка на място от РИОСВ –
Плевен, относно състоянието на дърветата.
Собствениците на имотите, в които се намират
дърветата са поканени в РИОСВ – Плевен, за
даване на съгласие за предложение за обявяване на дърветта за защитени по смисъла на
Глава пета от Закона за биологичното разнообразие. Получено е съгласие само от Община
Плевен. Изискана е служебно скица на имота,
необходима за изготвяне на предложение до
Министъра на околната среда и водите, за
издаване на заповед за обявяване за едното
дърво.

РИОСВПлевен

Извършена е проверка на място.Установено е,
че няма горящи отпадъци, няма тлеене, няма
следи от пожар или локални огнища на територията заемана от депото. Всички работни
участъци от депото са запръстени. спазва се
приетата технология за експлоатация на депото - редовно уплътняване на постъпващите
отпадъци и периодично запръстяване. По информация от община Червен бряг единствената аварийна ситуация през 2013 г. е възникнал
пожар в началото на месец октомври, предизвикан от неизвестен извършител извън работно време на депото. Операторът е предприел
необходимите действия /гасене с водоносна
цистерна и уплътняване със специализирана
техника/ и пожарът своевременно е бил овладян. С цел предотвратяване разпространението на дим и неприятни миризми, в двуседмичен период от възникването на пожара, е извършвано допълнително оросяване и уплътняване на места с остатъчно тлеене и последващо запръстяване на всички засегнати участъци. При проверката се потвърди, че всички
последствия от аварийната ситуация са преодолени и няма разпространение на дим или
неприятни миризми от депото.

Община
Плевен
Община
Плевен

Изпратен за решаване по компетентност на
Община Плевен.
Изпратен за решаване по компетентност на
Община Плевен.

РИОСВПлевен

Извършена е проверка на място. Установено
е, че не е изпълнено разрешението за определяне места за депониране на изкопните земни

12.

От няколко дни,всяка вечер град Червен бряг
На
"зелен е задимен от евентуално умишлено палене на
28.10.2013 телефон"
сметището на града.
13.
Камион на фирма "Чистота" е изхвърлил животински кожи на празно място,намиращо се
зад циментова ограда,отстояща на 10 м. от
фирма "Делта Груп",след "Топливо"АД
На
"зелен (гр.Плевен,Западна индустриална зона).
29.10.2013 телефон"
Вижда се пушек от мястото.
14.
На
"зелен По дъното на барата в гр. Плевен има бяла
утайка , а вече и неприятна миризма на сяра.
29.10.2013 телефон"
15.
При извършването на ремонт на пътя между
гр. Кнежа и гр. Искър, се изхвърлят нерегламентирано строителни отпадъци в непос29.10.2013 По пощата
редствена близост до моста на река Искър в

земл. на с. Бреница.

маси и строителни отпадъци, получено от
Кмета на община Искър. Открити са на място
нерегламентирано изхвърлени отпадъци с
общо количество около 200 м3. Направено е
предписание на "Пътинженеринг-М" АД, гр.
Монтана за почистване на нерегламентирано
изхвърлените строителни отпадъци и земни
маси в землището на село Бреница, община
Кнежа и депонирането им на разрешените от
община Искър места.

