ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

Предприети действия
Направен е оглед от разстояние около 50-60м
от животното. Поради голямото разстояние,
растителност и трудно достъпен терен с наличието на река животното не е упоено. В
хода на проверката мечката се е изправила и
продължила в срещуположна посока сред
гъста растителност в резултат на което се е
изгубила видимостта към нея.

дежурен
телефон

Забелязана ранена мечка, вероятно простре- РИОСВляна в землище на с. Черни Осъм
Плевен

4.9.2020

дежурен
телефон

РИОСВВ село Стежерово водата е горчива и не се Плевен
Изпратен по компетентност до РЗИ-Плевен и
пие, който пие от нея получава стомашно РЗИВ и К Плевен
чревни разстройства
Плевен,
ВиК-Плевен

8.9.2020

зелен
телефон

По корекцията на река Осъм край местност РИОСВИзвършена е незабавна проверка. Взети са
„Шаварна“ и „Бояджийска“ реката е червена Плевен.
проби. Очакват се резултати.
може би идва от Летница
Общ.Левски

9.9.2020

дежурен
телефон

РИОСВПоради ремонтни дейности на пътен участък Плевен,
между селата Подем и Победа, въздухът в общ.Долна
района е силно запрашен
Митрополия

Изпратен по компетентност до общ.Долна
Митрополия

10.9.2020

дежурен
телефон

При устието на р.Златна Панега в р.Искър
РИОСВгр.Червен бряг водата е замърсена с нефтопПлевен
родукт има остра задушлива миризма.

Извършена е проверка Направените констатации не отговарят на изложеното в сигнала.

3.9.2020

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

11.9.2020

зелен
телефон

В близост до яз.Сопот на разклона за
с.Голяма Желязна до моста на пътя от лява- РИОСВта страна има багер който изхвърля строи- Плевен
телни отпадъци.
общ.Троян

16.9.2020

дежурен
телефон

В ляво от шосето на влизане в с.Одърне от
РИОСВкъм гр.Пордим преди няколко дни е имало
Плевен,
пожар на боклуци, който е изгасен но има
общ.Пордим
тлеене и се отделя миризма.

Изпратен по компетентност до общ.Пордим

16.9.2020

по пощата

РИОСВОбразуване на нерегламентирани сметища
Плевен,
на в гр.Ловеч
общ.Ловеч

Извършена е проверка.Дадено е предписание
за почистване на общ.Ловеч

17.9.2020

зелен
телефон

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци РИОСВв каналите и деретата на село Галата Плевен,
общ.Тетевен
общ.Тетевен

Извършена е проверка. Дадено е предписание
за почистване на общ.Тетевен

18.9.2020

по имейл

Нарушения по изпълнението на решение по
РИОСВОВОС 7-5/2013 г. относно ИП "Изграждане
Плевен
на газопровод Южен поток"

Извършена е проверка.Няма нарушения по
условията на решение по ОВОС-75/2013г .

21.9.2020

по имейл

За периода от 2019г. обезводнената утайка
РИОСВот ПСОВ-Ловеч не е изхвърлена на депо, а е
Плевен
заравяна в долната част на станцията.

Предстои комплексна проверка

зелен
телефон

Замърсяване на р.Бели Вит с фекални отпадъци от къщи за гости, които са се свързали
РИОСВкъм тръба предназначена за отичане при
Плевен
дъжд. GPS
координати: 42.834.691.
24.382797 ул.Любен Каравелов№ 8 и №10

Предстои извършване на проверка.

29.9.2020

Изпратен по компетентност до общ.Троян.

