
ППРРИИЕЕТТИИ  ССИИГГННААЛЛИИ    ППОО  ““ЗЗЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООНН””  ИИ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННААТТАА  ППООЩЩАА    

ВВ  РРИИООССВВ  ––  ППЛЛЕЕВВЕЕНН  ЗЗАА  ППЕЕРРИИООДДАА  

11..0088..22001177  гг..  ––    3311..0088..22001177  гг..  

  
 

№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 04.08.2017 Лично 
Сигнал за нерегламентирано сметище до 

тютюнева фабрика, с. Ясен, общ. Плевен. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е 

наличие на нерегламентирано изхвърлени 

строителни отпадъци премесени с биоразгра-
дими и незначително количество битови отпа-

дъци на отделни купчини по протежение на 

полските пътища. Дадени са предписания за 

почистване на замърсените терени. 

2. 09.08.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Разкомплектоване на автомобили и замърся-

ване с нафта на ул. "Клокотница" № 2, гр. 
Ловеч. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е, 

че на тротоара през имот на ул. "Клокотница" 

№ 2 има две ИУМПС. Даде-ни са предписания 
на Община Ловеч за предаване на ИУМПС и 

да уведоми писмено за това инспекцията. 

3. 17.08.2017 
На „Зелен 

телефон“ 
Добив на баластра в района на с. Рибен. 

БДДР-

Плевен 

РИОСВ-
Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено е, 
че няма наличие на тежка строителна механи-

зация и транспортна техника в речното кори-

то. Не бе установено и премахване на край-

речна растителност. 

4. 17.08.2017 По пощата 
Неприятни миризми, идващи от имот, нахо-

дящ се на ул. "Ком", с. Върбица. 

Община 

Плевен 

Извършена е проверка на място от Община 

Плевен. Не са констатирани в района непри-

ятни миризми, нерегламентирано изхвърлени 
отпадъци от храна и други. 

5. 17.08.2017 По факс 

Умишлено разрушена дига на събирателен 

бент, прекъснат отводнителен тръбопровод, 

запушени канални гасители и отводнителна 
шахта в землището на с. Коиловци, мест-

ността "Урвите" 

БДДР-

Плевен 

РИОСВ-

Плевен 

Предстои съвместна проверка с БДДР-Плевен. 

6. 24.08.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за заустване на отпадъчни води от 
семеен хотел, намиращ се в с. Рибарица, ул. 

"Даковото" в реката. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Обектът не е 
работил. Не се констатира формиране на от-

падъчни води от обекта и заустване в река 



Бели Вит. Дадени са предписания за привеж-

дане дейността на обекта в съответствие с 

приложените нормативни документи по 
Околна среда. 

7. 24.08.2017 По ел. поща 
Сигнал за нехуманно отношение с животно - 

лъв в Ловешкия зоопарк. 

РИОСВ-

Плевен 

 

Извършена е проверка на място. Установено е, 

че животното е боледувало, но в момента на 
проверката здравословното състояние на лъва 

е стабилизирано. Животното изглежда нор-

мално охранено за възрастта си. Клетките на 
лъва, маймуните и мечките в момента на про-

верката са почистени. 

8. 30.08.2017 
РИОСВ-

Плевен 

Сигнал за замърсяване на водите на реката 
минаваща през местността Червянска лъка, 

гр. Троян. Изземване на инертни материали. 

Замърсяване на брега на реката с натрошен 

бетон, тухли и арматурни железа. 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

 Предстои съвместна проверка с БДДР-

Плевен. 

 


