ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.09.2015 г. – 30.09.2015 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна институция

1. 1 1.9.2015

на "зелен
телефон"

Изпусната джибра в река Осъм от "Винпром- РИОСВТроян". Реката е с червен цвят
Плевен
Община
Троян

2. 2 4.9.2015

на електронна поща
на "зелен
телефон"

Металната врата на пещера "Темната дупка"
при с. Карлуково е разбита. Установено е
наличие на нови иманярски изкопи.
От сутринта, в района на предприятията
"Сартен" и "Сторгозия" има неприятна миризма с органичен произход, като от нагрята
пластмаса. Такава миризма се усеща периодично след разваляне на времето и когато е
по-силна дразни очите

4. 4 14.9.2015

на електронна поща

Сигнал за излязло от границите си сметище в РИОСВсело Коиловци
Плевен
Община
Плевен

5. 5 15.9.2015

на електронна поща

Сигнал за замърсяване с отпадъци в района РИОСВот кв. Острец на гр. Априлци към хижа Тъжа Плевен
Община
Априлци

3. 3 7.9.2015

Министерство на културата
РИОСВПлевен

Предприети действия
Извършена е проверка на място в три точки от
р. Осъм от експерт на Община Троян. Замърсяване на реката в тези точки от "Винпром-Троян"
АД не е констатирано, с изключение на третата
точка, в която се наблюдава бледо оцветяване.
Изпратен за предприемане на действия по компетентност от Министерство на културата.
Извършена е проверка в "Сартен България"ООД, на която присъства и жалбоподателката. Направен е оглед на площадката и лаковия цех, където се работи със органични разтворители и смеси,съдържащи такива. Миризмата описана в сигнала не е усетена нито на площадката, нито в цеха, което е потвърдено и от
жалбоподателката, която е подписала протокола
от проверката.
Извършена е проверка на имот № 000 429, землището на с. Коиловци. При нея са констатирани наличие на натрупани биоразградими, строителни, пластмасови и текстилни отпадъци. Дадено е предписание на Община Плевен за почистване на замърсения терен.
Извършена е проверка от комисия. Констатирано е, че на около 270 м. от началото на горския
път за хижа "Тъжа" има локално замърсяване с
на площ 24 кв.м. с битови и строителни отпадъци. Установена е собствеността на замър-сения
имот и е дадено предписание за почистването
му.

6.

18.9.2015

на "зелен
телефон"

Изхвърлени джибри в р. Осъм от "Винпром- Община
Троян" АД
Троян
РИОСВПлевен

7.

23.9.2015

на електронна поща

Сигнал за унищожаване на находище на за- РИОСВщитения и критично-застрашен вид ръбес- Плевен
тостъблен лук в защитена местност „Персина-изток“

8.

29.9.2015

лично

Изхвърляне на отпадъци в дерето на реката РИОСВпри с. Писарово
Плевен
Община
Искър

9.

29.9.2015

на "зелен
телефон"

Струпано голямо количество отпадъци пре- РИОСВдимно от хартия и пластмаса пред пункт за Плевен
вторични суровини в гр. Плевен, ул. Монтажник, № 4 в района на Домостроителния.

Извършен е оглед на участъци от р. Осъм. При
него е констатирано наличие на тъмно оцветяване на реката в участъка извън оградата на
"Винпром-Троян" АД срещу лагуна № 1. В момента на проверката не е констатирано заустване на каша. Наблюдават се следи от старо изтичане. Дадени са предписания за преустановяване използването на лагуна № 1, за изграждане
на савак, да се почисти констатираното замърсяване и др.
Извършена е проверка на място. Установено е
прокарването на просека-път в защитена местност "Персина изток" и природен парк "Персина", с което са унищожени екземпляри на включения в приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР ръбестостъблен лук. Във връзка с предприемане
на административно-наказателни действия,
РИОСВ-Плевен е изпратила писмо до РДГЛовеч с искане за предоставяне на информация
за физическите и юридическите лица и сдруженията, които имат право да извършват лов в защитена местност „Персин изток“.
При огледа на и около мостовете на Писаровска
бара и деретата в близост до барата не са открити нерегламентирани замърсявания с отпадъци.
На изхода от селото, в дясната част на ул. "Панайот Хитов" са открити нереглавентирано изхвърлени около 1 куб. м. смесени битови отпадъци. Дадено е предписание на кмета на с. Писарово за почистване на замърсените терени.
При проверката не е констатирано наличие на
отпадъци пред входа на "Унитрейд-БГ" ООД,
както и извън територията на дружеството.
Фирмата има издадено разрешение за дейности
по съхраняване и предварително третиране на
отпадъци от хартия. Дадено е предписание с
постоянен срок за недопускане замърсяване с
отпадъци.

