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ДДааттаа  

ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 01.02.2019 По ел. поща 

Безстопанствени животни, навлизащи в 

имоти, обработваеми от сигнализиращото 

лице  

ОДБХ-

ЛОВЕЧ; 

ОБЩ.ТЕТЕ-

ВЕН 

Сигналът е препратен по компетентност до 

общ.Тетевен, ОДБХ-Ловеч и МВР-Тетевен. 

2. 04.02.2019 По пощата 
Строеж на автомивка в гр. Тетевен, ул. 

"Вършец" № 51-55 

Област Ло-

веч 

Сигналът е препратен по компетентност до 

общ.Тетевен. 

3. 04.02.2019 
На зелен теле-

фон 

Неприятна миризма в района на ул. "Цар 

Симеон", гр. Луковит. 

Общ.Луко-

вит 

Изискани са за проверка документи, които са 

задължителни по условия на действащото 

комплексно разрешително. 

Представена е информация от общ. Луковит 

относно получения сигнал. 

За периода 05.02.2019-08.02.2019 г. не е уста-

новена миризми около "Полихим-СС"ЕООД. 

4. 05.02.2019 
На зелен теле-

фон 

В района на индустриална зона в 

гр.Луковит се изхвърлят нерегламентирано 

големи количества отпадъци 

Общ.Луко-

вит 

Препратено по компетентност до община 

Луковит 

5. 08.02.2019 По ел.поща 

Сигнал за незаконна сеч на стотици дърве-

та в защитена зона по НАТУРА 2000 по 

поречието на р.Вит, в землището на 

с.Рибен 

РДГ-Ловеч Препращане по компетентност до РДГ-Ловеч 

6. 11.02.2019 
На служебен 

телефон 

Сигналоподателят твърди, че "Дренски" 

ЕООД продава лакове, на чиито опаковки 

липсва етикет на български с обозначение 

на съдържанието на разтворители 

РИОСВ-

Плевен 

При извършена проверка от експерти на 

РИОСВ-Плевен не се констатира нарушение-

боите и лаковете се продават по начина, по 

които са били закупени. Информационни 

листа и етикети на опаковките, на продуктите 

са в съответствие с нормативнити изисвания. 

Сигналът е неоснователен. 



7. 13.02.2019 Чрез тел.112 

Сигналоподавателя твърди, че в р.Калник, 

след с.Български извор има умряла риба и 

пяна в реката, водата е мътна. 

РИОСВ 

Плевен и 

БДДР-

Плевен 

След извършени проверки на място от 

РИОСВ-Плевен и ИАОС – РЛ Плевен е  нап-

равено  пробовземане на повърхностни води 

и не са констатирани нарушения в производ-

ствената дейност. На прилежащите произ-

водствени обекти на „Ракита-Р” ЕООД и 

„Кооперация Лесидрен„ ООД са дадени 

предписания да не допускат изхвърляне на 

отпадъчни води и отпадъчни продукти. 

8. 13.02.2019 
На служебен  

телефон 

 

СИГНАЛ ЗА ИЗПУСКАНЕ НА 

ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ОТ 

ПРОИЗВОДСТВО-"КЛЕЪРС"ЕООД 

РИОСВ 

Плевен и 

БДДР-

Плевен 

След извършени няколко проверки на място, 

пробовземане от РЛ-Плевен не се констати-

рат нарушения в производствената дейност 

на "Клеърс"ООД 

9. 14.02.2019 Чрез тел.112 

Задимяване в района на фабрика "Тоникс"- 

гр. Троян в следствие изгаряни на отпадъ-

ци 

Общ.Троян 

Сигналът е проверен от специалисти в отдел 

„екология” но общ. Троян. Не е установено 

изгаряне на  отпадъци. Съставен констативен 

протокол. Сигналът е неоснователен. 

 

10. 
15.02.2019 

Чрез общ. 

Долна Митро-

полия 

Сигнал за гъст задушлив дим от „Слънчев 

дар” АД – бивш фуражен завод 

РИОСВ 

Плевен 

При проверка на място не са установени на-

личие на отпадъци от ИУГ, кабели и др. за-

палими отпадъци. На "Слънчев дар" АД е 

издадено предписание: на територията на 

зърнобазата в гр. Д. Митрополия да не се до-

пуска изгарянето на отпадъци, включително 

и биоразградими, за което е издадена заповед 

от изпълнителния директор на предприятие-

то. 

 

11. 
19.02.2019 По ел.поща 

Сигнал за пореден запален огън от боклу-

ци и гуми,в с.Гривица-ул.Дунавия(срещу 

къща №4) 

Кметство 

Гривица 

Препращане по компетентност до кметство с. 

Гривица 



12. 19.02.2019 По ел.поща 
Унищожен язовир в с. Александрово, 

обл.Ловеч 

Общ.Ловеч и 

БДДР-

Плевен 

Препратен по компетентност до БДДР-

Плевен и общ. Ловеч 

13. 22.02.2019 
На зелен теле-

фон 

След завод "Яна" до фирма Светлинни 

реклами в гр.Плевен са запалени пластма-

сови отпадъци и се разнася силна задуш-

лива миризма 

РИОСВ-

Плевен 

При проверка на място не се установи нерег-

ламентирано изгаряне на отпадъци. За на-

личните в момента на проверката бяха даде-

ни предписания за премахването им 

14. 26.02.2019 
На служебен  

телефон 

Сигналоподателят твърди, че от около 4 

месеца пред жилищен блок 313 в 

ж.к.Дружба камиони изсипват строителни 

и инертни материали(отпадъци), след кое-

то се докарва почва и се засипват отгоре. 

Сезиран е отдел екология в общ. Плевен 

Общ. Плевен Препратен по компетентност до общ. Плевен 

 

 


