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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 05.07.2017 По ел. поща 

Сигнал за изградени 2 обекта в гр. Троян 

/Автомивка Ниагара и Автоцентър Троян / 

на улица "Опълченска" без съответни утай-

ници, маслоуловители и калоуловители. 

РИОСВ-

Плевен 

При проверка на място се установи, че "Авто-

център Троян" ЕООД осъществява  автосер-

визна дейност и пране на килими. Отпадъчни-

те води от дейността заустват в канализацията 

на гр. Троян. Не се констатира изтичане на 

отпадъчни води на уличното платно. При нап-

равената проверка на автомивка "Ниагара" се 

установи, че за нуждите на обекта дружество-

то ползва вода от селищния водопровод и ня-

ма проектна документация, част ВиК и удос-

товерение за ползване на обекта. Отпадъчните 

води от измиване на автомобили след пречис-

твателно съоръжение заустват в канализация-

та на населенето място. Не се констатира из-

тичане на отпадъчни води на уличното плат-

но. 

2. 06.07.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за запрашаване, шум и миризми от 

производствената дейност на дърводелски 

цех в гр. Троян, ул. "Криволак". Незакон-но 

производство на пелети. Изгаряне на отпа-

дъци от производствената дейност 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е, 

че на площадката на дружеството работи един 

котел, топлинната енергия от който се използ-

ва за технологични нужди и отопление. Коте-

лът работи нормално, горивото в горивната 

камера е само отпадъчна дървесина незамър-

сена с бои, лакове или други продукти. налич-

ни са още три горивни източника. Нито един 

от тях не подлежи на заължителен емисионен 

контрол. Констатирано е нерегламентирано 

третиране на собствени дървесни неопасни 

отпадъци. За несъответствията са дадени 

предписания, с конкретен срок за изпълнение. 



Изпратена е покана за акт. Сигналът е препра-

тен за решаване по компетентност на община 

Троян и уведомяване при констатиране на 

нарушение. 

3. 07.07.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за нерегламентирани дейности с 

ИУМПС на 3 площадки в  гр. Троян. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. В кв. "Лива-

дето" се съхраняват 40 бр. ИУМПС, за които 

няма издадено разрешение за извършване на 

дейности по съхраняване и разкомплектоване 

на ИУМПС. Съставен е акт. На територията 

на бившия "Машстрой" ЕООД се констатира 

наличие на 20 бр. излезли от употреба мотор-

ни превозни средства. не е представено акту-

ално разрешение за дейности с отпадъци. На 

дружеството е дадено предписание с конкре-

тен срок на изпълнение за представяне в 

РИОСВ-Плевен на актуално разрешение за 

дейности с отпадъци. В имот стопанисван от 

"Берлина М" ЕООД се установи, че не се из-

вършват дейности с ИУМПС. 

4. 11.07.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на 

животински отпадъци в гр. Никопол по ул. 

"Шипка", посока стария стадион. 

Община 

Никопол 

Община Никопол е извършила съвместна про-

верка с представители на РЗИ-Плевен и 

ОДБХ-Плевен. Съставен е протокол с предпи-

сания и конкретни мерки. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за миризма на фекалии, в резултат от 

отглеждане (гушене) на патици. Източват 

лагуните през нощта в съседните ниви. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. При направе-

ния оглед на земеделски земи, граничещи с 

обекта, не се установи изтичане на отпадъчни 

продукти в тях. Към момента на проверката 

неприятни миризми не бяха усетени в жилищ-

ната зона на с. Йоглав. На "Амон Ра" ООД е 

дадено предписание да представи в РИОСВ-

Плевен договори със земеделски производи-

тели за оползотворяване на торови маси от 

обекта в земеделието. БДДР-Плевен и ОДБХ-

Ловеч са информирани за резултатите от про-

верката с цел предприемане на действия по 

компетентност. 

6. 

 

 

14.07.2017 

На „Зелен 

телефон“ от 

МОСВ 

Сигнал за нерегламентирано депониране на 

биотор от централа за производство на ток. 

Същата нерегламентирано депонира от Ет-

РИОСВ-

София 

Община 

В Община Ябланица не е постъпвала инфор-

мация, касаеща нерегламентирано депониране 

на биотор, транспортиран с цистерна с надпис 



рополе до Ботевград, Ябланица и други на-

селени места в района, биотор по ниви, ли-

вади, дерета, включително и в частни имоти, 

като този на сигналоподателя. 

Ябланица 

РИОСВ-

Плевен 

"течен биотор". 

7. 

 

 

 

17.07.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за изхвърлени боклуци на поляната 

до хижа край с. Реселец. Извършва се строи-

телство в защитена зона, излята е бетонна 

плоча, а няма поставена табела какво се 

строи. Прокопан е канал, който води от 

строящата се сграда към реката. 

Община 

Червен бряг 

 

Община Червен бряг е издала разрешение за 

поставяне на мобилен преместваем обект - 

фургон за извършване на търговска дейност. 

8. 

 
24.07.2017 По ел. поща 

Сигнал за незаконна сеч в местността Тум-

бев дол, землището на гр. Ябланица. 
РДГ-Ловеч 

 Местността Тумбев дол, в землището на гр. 

Ябланица, не попада в защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии и 

в защитена зона, по смисъла на Закона за био-

логичното разнообразие. 

9. 

 
28.07.2017 

На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за замърсяване с прах от цех, нами-

ращ се на изхода на с. Гложене по посока 

Тетевен. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място и е констати-

рано, че в обекта се произвеждат пелети от 

масивна дървесина. Има два комина, предс-

тавляващи организирани източници на еми-

сии. Единият е изведен над покрива на сграда-

та и има пробовземна точка. Извършено е 

пробонабиране за измерване на концентраци-

ите на прах в изходящите технологични газо-

ве. Вторият въздуховод е организиран източ-

ник на прах, без монтирана пробовземна точ-

ка. Източник на неорганизирани емисии на 

прах, представляват изпочупени прозорци на 

фасадната сграда. Дадени са предписания да 

бъдат предприети действия за преустановява-

не на изпускането на емисии от прах през про-

зорците и да бъде почистен терена. Даден е  

конкретен срок на изпълнение 

 


