ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА
01.06.2012 – 30.06.2012 г.
№
1.

2.

3.

4.

Дата

Сигнал

Сигналът
е
постъпил
по
18.06.2012
електронната
поща.
Сигналът
е
постъпил
по
пощата.
18.06.2012

Река Осъм в района на с.
Дъбован е оцветена в червен
цвят

21.06.2012

25.06.2012

Сигналът
постъпил
пощата.

Отговорна
институция

Предприети
действия

РИОСВ-Плевен

Извършена е проверка. Не е установено замърсяване на
реката.

В с. Горско сливово-Ловешко
водата от чешмата, която се
използва за питейни нужди се
замърсява с пестициди от ф-ма
"Октопод"

Сигналът
е Погребална агенция "Алфа"
подаден лично. шлайфа погребални камъни и
20.06.2012
силно запрашава района и
вдиха непоносим шум с
дейността си.
Сигналът
е Силна миризма на амоняк от
постъпил
по хим.завод в Турну Магурале,
електронната
Румъния, в с. Черковица.
поща.
21.06.2012

5.

6.

Постъпил
сигнал

РИОСВ-Плевен

.

е Обект за разкомплектоване на
автомобили в с. Асеновци.

РИОСВ-Плевен

Сигналът
е Клиника “Св. Панталеймон”
подаден лично. изхвърля
хирургични

РИОСВ- Плевен

Извършена е съвместна проверка с РЗИ-Ловеч, Кмета на
с. Горско Сливово и ВиК Ловеч. Обектът не е
регистриран като обект с обществено предназначение и
не се стопанисва от общ. Летница, нито от ВиК Ловеч.
Поради това качеството на водата не се следи от РЗИ
Ловеч и не може да се използва за пиене.
Извършена е проверка.Не са установени производствени
дейности,източници на шум и прах.

Установено е , че сигналът е основателен. Информацията
е потвърдена от Кмета на Кметство Черковица. На
територията на региона няма неподвижни източници на
емисии на амоняк. Източникът на замърсяването е
известен – химически завод в гр. Турну Мъгуреле,
Румъния. Според Кмета на с. Черковица, ситуацията не
налага прилагане на мерки за здравна защита.
Решаването на проблема, поради трансграничния му
характер, е извън компетентността на РИОСВ-Плевен.
Извършена е проверка. Открити са следи от
разкомплектоване в закрито помещение. Установен е
собственикът на нерегламентираната площадка за
съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Уведомен е
началникът на РУП – Левски.
Извършена е проверка. Не е констатирано изхвърляне на
отпадъци от лечебното заведение на нерегламентирани

7.

8.

9.

отпадъци в канализацията,от
което тя се задръства и
наводнява мазетата.ч
Сигналът
е Две действащи кошари за овце
постъпил
по в гр. Койнаре.
26.06.2012
електронната
поща.
Сигналът
е Отсичане на вековно дърво в
постъпил
по с. Брестница
26.06.2012
електронната
поща.
Сигналът
е Извършена коситба на големи
постъпил
по площи
растителност
в
29.06.2012 пощата.
защитена
местност
“Каменица”, гр. Белене

места, както и нарушения на въведения ред за
събиране,съхраняване и предаване на отпадъците.
Община Червен
бряг

Изпратен за решаване по компетентност на Община
Червен бряг.

РИОСВ-Плевен

На територията на с. Брестница няма обявени вековни
дървета съгласно ЗБР.

РИОСВ-Плевен

За извършваната дейност в м.”Каменица” гр. Белене няма
забрани съгласно действащото законодателство.

