ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.06.2020 г. – 30.06.2020 г.
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна
институция

1.

01.06.2020

Дежурен
телефон

РИОСВВ бивш стопански двор (ТКЗС) в гр.Червен
Плевен
бряг има заровено голямо количество отпаРУ-Червен
дъци.
бряг

2.

01.06.2020

По имейл

РИОСВНерегламентирано сметище в гр.Угърчин до
Плевен,
крайбрежието на р.Каменица.

общ.Угърчин

3.

4.

5.

02.06.2020

по ел.обмен

Състоянието
гр.Летница

на

Крушунските

водопади РИОСВПлевен

Предприети действия
Извършена е проверка на място. Взети са
почвени проби - очакваме резултати от анализа. Документите по проверката са предоставени на РУ Червен бряг. Проверката по случая
не е приключила.
Извършена е проверка на място.Дадено е
предписание за почистване на общ.Угърчин.
Извършена е проверка . Не е констатирано
замърсяване с отпадъци.Установено е наличие
на частично или изцяло изхънали и паднали
клони.Дадено е предписание за почистване.Извършен е и последващ контрол.
Извършена е проверка на място на площадката се извършва първична обработкаестествено сушене на билки.Площадката е
допълнение към регистриран в РИОСВПлевен билкоподготвителен пункт за събиране.Има издадено позволително от СЗДП ДП
ТП ДГС-Лесидрен.

4.6.2020

зелен
телефон

По пътя за с.Горник на асфалтиран плац има
РИОСВголямо количество складирана и разпръсната
Плевен
липова шума.

4.6.2020

чрез тел.112

РИОСВВ гр.Тетевен до коритото на реката с каруци
Плевен,
се изхвърлят строителни отпадъци.

Изпратен по компетентност до общ.Тетевен

В гр.Плевен в местност "Кайлъка"реката е
РИОСВзамърсена със сапунена пяна и пластмасови
Плевен
бутилки.

Извършена е проверка.Констатирано е наличие на пяна без мирис и специфичен
цвят.Образувана в резултат на завихряне на
водата в следствие

общ.Тетевен

6.

05.06.2020

зелен
телефон

7.

8.

9.

5.6.2020

8.6.2020

8.6.2020

10. 8.6.2020

11.

12.

13.

по имейл

Незаконно разглабяне на автомобили за сраб
РИОСВв близост до водохранилище за питейна воПлевен
да.

зелен
телефон

Течност изливаща се в реката от ресто- РИОСВрант"Драката" в гр,Ловеч
Плевен,
БДДР

по имейл

Умряла риба в с.Телиш

по имейл

Разорана
ливада
м.
Аяз
гьол,
гр.Никопол.Имота се намира в ПП " Персина РИОСВ"
Плевен

9.6.2020

зелен
телефон

12.6.2020

писмено в
РИОСВПлевен

12.6.2020

дежурен
телефон

РИОСВПлевен,
БДДР.

Извършена е проверка .Дадено е предписание
за премахване на разположените на площадката ИУМПС.
Извършена е съвместна проверка с БДДР и
общ.Ловеч.Констатира се наличие на биологични образувания в резултат на естествени
биологични процеси в застойните зони на реката – над стената (преди заведението) и непосредствено до нея (до заведението). Няма
мъртва риба, специфичен мирис на водата или
заустване в река Осъм. Не се установени
пресни следи от мазнини.
Извършена е съвместна проверка с БДДР установено е наличие на умряла риба и съпътстваща миризма. Взети са проби от повърхностни води за изпитване от РЛ-Плевен.
При проверката е констатирано разораване на
имота с НТП "ливада", общинска собственост,
попадащ в ПП "Персина" и ЗЗ "Персина"BG0000396, което представлява нарушение
на т.3.2 от заповедта за обявяване на ПП
"Персина". Издадена е принудителна административна мярка на кмета на Община Никопол по реда на ЗЗТ.

Незаконен пункт за изкупуване на билки и РИОСВпункт за охлюви
Плевен

Извършена е проверка.Констатирани са нарушения .Съставени са актове.

Изхвърляне на строителни и битови отпадъ- РИОСВци до оградата на тютюневата фабрика зем- Плевен,
лището на с.Ясен
общ.Плевен

Извършена е проверка на място.Дадено е
предписание за почистване.

Умряла риба в с.Сомовит общ.Гулянци

РИОСВПлевен,
БДДР,
ИАРА.

Извършена е проверка на място.Не е констатирано изложеното в сигнала.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

12.6.2020

по имейл

Нерегламентирано сметище на отпадъци от
РИОСВживотински произход в землището на
Плевен
с.Писарово общ.Искър
общ.Искър

12.6.2020

зелен
телефон

Незаконен пункт за изкупуване на билки.

РИОСВПлевен

Извършена е проверка. Не е установено изложеното в сигнала.

15.6.2020

зелен
телефон

Незаконна автомивка в гр.Долни Дъбник

РИОСВПлевен,
БДДР

Извършена е съвместна проверка Не е констатирано изложеното в сигнала.Дадено е предписание.

16.6.2020

по имейл

Силен шум от ТЕЦ-Плевен

РИОСВПлевен

Извършена е проверка.Дадено е предписание.

17.6.2020

дежурен
телефон

От дейността на автомивка в гр.Ловеч има РИОСВопасност от запушване на шахтите.
Плевен

Препратен по компетентност до ВиК-Ловеч.
Извършена е проверка и не са установени
нарушения.

в РИОСВ

РИОСВНовообразувало се сметище зад бившия стоПлевен,
пански двор на селото.
общ.Плевен

Препратен по компетентност към общ.Плевен

22.6.2020

22.6.2020

24.6.2020

по ел.обмен

РИОСВНезаконен доби в на речна баластра в местПлевен,
ност" Адъта" землище на село Александрово
БДДР

по ел.обмен

РИОСВСистематично замърсяване на река Осъм от
Плевен,
"Велде България " АД
БДДР

Изпратен по компетентност до общ.Искър

Извършена е съвместна проверка на място.Има действаща общинска концесия, както
следва: партида НКР№ О-00676/15.10.2007г.,
вид на подземно богатство- речна баластра с
концесионер " Паула Комерс" ООД.Срока на
концесията 25г.Във връзка с издадената концесия и в изпълнение на разпоредбите на
ЗООС Има издадено решение от директора на
РИОСВ-Плевен № ПН-47-ПР/2008г.
Извършена е съвместна проверка с БДДР. Дадени са предписания.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

дежурен
телефон

В момента на подаване на сигнала в центъра
РИОСВна гр.Луковит се усеща остра задушлива миПлевен
ризма.

Извършена е проверка.Не е установено изложеното в сигнала.

24.6.2020

в РИОСВ

В двора на мебелна къща "Премиер" има
високо ниво и системно запрашване от дър- РИОСВвообработващо предприятие на фирма " Мо- Плевен
дулато" ЕООД

Извършена е проверка.Дадено е предписание .

26.6.2020

дежурен
телефон

РИОСВНезаконно сметище в м.Кривуля посока
Плевен,
с.Гостиля общ.Кнежа
общ.Кнежа

Извършена е проверка.Дадено е предписание
на общ.Кнежа

26.6.2020

по имейл

Неправомерно влизане на територията на
парк "Персина".Регистриран утъпкан авто- РИОСВмобилен път по дължината на който е наме- Плевен
рен убит чакал.

Извършена е проверка.Предприети са необходимите действия от стана на РИОСВ-Плевен.

29.6.2020

дежурен
телефон

29.6.2020

дежурен
телефон

24.6.2020

РИОСВВ района на болницата се носи остра задуш- Плевен,
лива миризма на изгорели масла
общ.Луковит

РИОСВДо мост в кв.Острец има камион "ГАЗ" койПлевен,
то товари пясък от реката
БДДР

Изпратен по компетентност до общ.Луковит

Изпратен
по
компетентност
до
БДДР.Извършена е проверка на място.Не е
констатирано наличие на техника и следи от
нерегламентирани дейности.

