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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 01.07.2019 По e-mail 
изхвърляне на отпадъци на еко пасище с. 

Дерманци 

ОДБХ-

Ловеч, 
РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

 

Извършена извънредна проверка. Не е устано-
вено наличие на строителни отпадъци на про-

верените участъци. 

2. 
 

02.07.2019 
Чрез тел  112 

силна миризма  причинена от трупове на 

животни 
ОДБХ Изпратена по компетентност към ОДБХ- 

3. 03.07.2019 
Дежурен слу-

жебен телефон 

нарушаване на нощната тишина  след 23ч  от 

ТЕЦ-Плевен 
 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

След намесата на РИОСВ-Плевен се установи, 
че генерирането на шум в околната среда е в 

следствие на аварийни събития  и извън пла-

нов ремонт на турбогенератор.Взети са своев-
ременни мерки за нормален режим на работа 

на съоръженията. 

4. 04.07.2019 
Служебен 
телефон 

системно изгаряне на различни видове отпа-

дъци,в резултат на което се отделя гъст дим 
с неприятна миризма 

 

ОБЩ.ДОЛ

НИ 
ДЪБНИК 

Изпратена по компетентност към общ.Долни 
Дъбник 

5. 09.07.2019 
Служебен 

телефон 

разливане на масла и изгаряне на пластмасо-

ви отпадъци и инсталации от автосервиз 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършена е проверка.Не се констатираха  

нарушения на екологичното законодателство- 



6. 10.07.2019 
По зелен 
телефон 

неприятна,задушлива и силна миризма  от 
фирма " ПОЛИХИМ  СС " гр. Луковит 

РИОСВ-
ПЛЕВЕН 

Направена проверка на място след подаване 

на сигнала. Не са установени описаните в сиг-
нала обстоятелства. 

7. 15.07.2019 

Дежурен 
служебен 

телефон 

Изхвърляне на торов отпадък от животни в 
реката(намира се откъм задния двор на имо-

та ) 

ОБЩ.ТРОЯН Изпратена по компетентност към общ Троян 

8. 16.07.2019 

Дежурен 
служебен 

телефон 

Извършване на добив на строителни (инерт-

ни)   материали 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Изложеното в сигнала не отговаря на напра-

вените констатации при проверка на място. 

9. 19.07.2019 

Дежурен 

служебен 
телефон 

Периодично замърсяване на въздуха в райо-

на с черен дим  от предприятие "Спарки" 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършена комплексна проверка.Не е устано-

вено нарушение 

10. 24.07.2019 По e-mail 
Подкопаван участък от пътя Троян- с.Горно 
Трапе и струпване на строителни отпадъци 

ОБЩ.ТРОЯН Изпратена по компетентност към общ Троян 

11. 26.07.2019 

Дежурен 

служебен 
телефон 

усещане на задушлива миризма от предприя-
тие "Винербергер" 

РИОСВ-
ПЛЕВЕН 

Извършена проверка от Звено Инспекторат 

общ.Луковит. Не са установени описаните в 
сигнала обстоятелства. 

 


