ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.02.2011 – 28.02.2011 г.
№

Дата

1.

04.02.2010

2.

3.

4.

5.

6.

08.02.2011

07.12.2010

08.02.2011

08.02.2011

11.02.2011

Постъпил
сигнал

Сигнал

Сигналът е постъ- Отглеждане на животни в стопански
пил на “зелен те- постройки в съседство с дома на сигналефон”
лизиращото лице от с. Български извор.
Горят се образуваните отпадъци
Сигналът е постъ- В склад, находящ се в гр. Ловеч, всепил на “зелен те- кидневно се горят отпадъци с неизвеслефон”
тен произход. Отделя се пушек с неприятна задушаваща миризма

Сигналът е постъ- В с. Комарево, до аптеката има формипил на “зелен те- рано сметище. По думите на сигналилефон”
зиращото лице, местни жители изхвърлят там отпадъци от смесен тип
Сигналът е постъпил на “зелен телефон”
Сигналът е постъпил на “зелен телефон”

В с. Славяни, общ. Ловеч, съсед на г-жа
Бона Кунчева изхвърля отпадъчните си
води в нейната градина
Всекидневно се горят гуми в близост
до центъра на с. Радомирци

Сигналът е постъ- Собствениците на имоти в с. Къртожапил на “зелен те- бене не могат да достигнат до тях, полефон”
ради намиращото се в съседство незаконно гробище

Отговорна
институция
РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

РИОСВ – Плевен

Община Ловеч

РИОСВ – Плевен

Предприети
действия
Извършена е проверка. Дадени са
предписания на проверяваното лице
за почистване на отпадъците от
имота и недопускане на повторно
замърсяване.
Извършена е проверка. При нея не е
констатирано горене на отпадъци.
Дадени са предписания за класификация на образуваните от дейността
отпадъци и представяне в РИОСВ –
Плевен на заверена отчетна книга.
Извършена е проверка. Установено
е наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. Дадено предписание на кмета на с. Комарево за
почистване на замърсения терен.
Изпратено по компетентност до
Община Ловеч
Извършена е проверка по Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
Проверката е извършена с представители на Кметство с. Радомирци.
Не са констатирани изгаряния на
гуми. Установени са само части от
излезли от употреба МПС. Дадени
са предписания.

7.

11.02.2011

Сигналът е постъ- В с. Златна Панега, фирма ежедневно
пил на “зелен те- разглобява реже и троши МПС-та и
лефон”
ППС-та, а нощем гори кабели

РИОСВ – Плевен

8.

16.02.2011

Сигналът е постъ- Усетена миризма в гр. Пордим и селата
пил на “зелен те- Катерица и Одърне, наподобяваща
лефон”
“развалено зеле”

РИОСВ – Плевен
Гражданска защита –
Плевен

9.

28.02.2011

Сигналът е постъ- Замърсяване землището н ас. Чавдарци
пил на “зелен те- с прясна оборска тор
лефон”

Извършена
е
проверка
на
17.02.2011 г. Площадката има лиценз и разрешение за извършване
на дейности с отпадъци от ИУЕЕО
и ИУМПС. Около площадката не са
открити отпадъци, както и следи от
горене.
Извършена
е
проверка
на
16.02.2011 г. съвместно с Гражданска защита – Плевен. Не са усетени
и установени неприятни миризми

