ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.09.2016 г. – 30.09.2016 г.

№

1.

2.

3.

Дата

01.09.2016

01.09.2016

07.09.2016

Постъпил
сигнал

На „Зелен
телефон“

На „Зелен
телефон“

На „Зелен
телефон

Сигнал

Сигнал за задушлив мирис на нефтопродукти на изхода на гр. Луковит в посока към гр.
Плевен.

Сигнал за изгаряне на гуми в северната промишлена зона между фирмите "Прима Фуудс" АД и "Карабулев" ООД в близост до
ромската махала.
Сигнал за паднали клони от вековен дъб,
намиращ се в двора на 7 ЖП секция, гр.
Червен бряг. Дънерът на дървото е наяден от
насекоми. Наяденото место е изсъхнало и
дървото се е пропукало.

Отговорна институция

Община
Луковит

РИОСВ Плевен

РИОСВ Плевен

Предприети действия
Непосредствено след получаване на сигнала е
уведомена Община Луковит с молба за извършване на спешна проверка на фактическата обстановка и достоверността на информацията от сигнала. Екологът на общината дава
информация, че се намира в близост до описания в сигнала район, но не усеща миризма
на нефтопродукти. Уточнява, че сутринта в
града се е усещала лека миризма на изгоряло,
като последица от възникнали през нощта
пожари в пасища в околностите на гр. Луковит. Допълнително е поискана и информация
от ПБЗН – Луковит относно наличието на
пожари в землището на гр. Луковит в периода
30.08 – 01.09.2016 г. включително. ПБЗН –
Луковит потвърди възникването на пожари в
горепосочения период.
Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Плевен.
При проверка на място е установено, че дървото е в лошо здравословно състояние, липсва
обозначителна табела. Има сухи странични
клони. Два от основните клона са пречупени и
паднали преди години. Кухината от единия
липсващ основен клон е запълнена с цимент
преди години. По ствола се наблюдават кухина и дупки от насекомни вредители. Има заг-

ниване във вътрешната част на ствола. Дървото представлява опасност за намиращите се в
близост сгради и живущите в района хора.
Предложено е заличаване на защитеното дърво от вида Летен дъб.

4.

08.09.2016

По пощата

Сигнал за вероятно извършени закононарушения от кмета на община Тетевен, касаещи
реализация на обществена поръчка с предмет сметосъбиране и сметоизвозване. Извозване на отпадъците с отворени контейнери.
Сигналоподателят смята, че това е предпоставка за разпиляване по пътя при извозването им.

Община
Тетевен

5.

09.09.2016

По ел. поща

Сигнал за река "Шаварна", в която няма вода, което ще доведе до екокатастрофа и
унищожение на биосреда находяща се в Натура 2000

БДДР –
Плевен
РИОСВ
Плевен

6.

10.09.2016

На „Зелен
телефон“

Сигнал за отсечено защитено дърво в местността "Ормана", с. Староселци, общ. Искър

РИОСВ
Плевен

7.

12.09.2016

По пощата

Сигнал за висок шум през нощните часове
от ТЕЦ Плевен

РИОСВ
Плевен

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Тетевен.

Извършена е проверка от БДДР – Плевен при
което е установено, че засипаният канал е
имот с начин на трайно ползване „естествена
ливада“. РИОСВ - Плевен няма компетенции
и не издава разрешителни за дейности във
водни обекти, включително за заустване на
произведени или други води във водни обекти, каквито са старите корита на река "Осъм".
Извършени са две извънредни проверки по
сигнал ОИК-3-61/10.09.2016 г. за отсечено
защитено дърво в с. Староселци, общ. Искър.
Извършителят на нарушението не е установен. Ще бъдат предприети действия за предлагане на дървото за заличаване със заповед
на МОСВ
ТЕЦ – Плевен е обект с комплексно разрешително и извършва собствен мониторинг по
фактор шум. Последното проведено измерване показва, че еквивалентните нива на шум по
границите на промишлената площадка, в мястото на въздействие, както и граничните нива
на шум, определени в КР не са превишени. За
периода след последното проведено измерване, на територията на обекта не са въвеждани
в експлоатация нови източници на шум в
околната среда.

8.

19.09.2016

По ел. поща

9.

27.09.2016

По ел. поща

Сигнал за отглеждане на котки с неизяснен
брой в неподходящи условия.
Сигнал за висок шум от генератор на гърба
на ресторант „Национал“ с адрес гр. Плевен
ул.“П.Р.Славейков“ 21

Община
Червен бряг

Видно от горепосоченото, РИОСВ – Плевен
няма основания за предприемане на мерки по
отношение на генерирания от „Топлофикация
- Плевен“ ЕАД шум в околната среда, тъй
като дейността на предприятието не води до
превишаване на граничните (допустимите)
нива на шум по границата на промишлената
площадка и в мястото на въздействие, определени както в комплексното разрешително,
така и в Таблица 2 от Наредба
№6/26.06.2006г.
Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до Община Червен бряг

РИОСВ
Плевен

Изпратен за предприемане на действия по
компетентност до РЗИ- Плевен.

