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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

 1.03.2018 По поща 
Сигнал за експлоатиран имот като автоморга-

местност Калето-гр.Ловеч 

 РИОСВ 

Плевен 

След проверка на място са установени над 50 бр. 

разкомплектовани автомобили. Приложени са 

административно-наказателни мерки  

 6.03.2018 По ел.поща 
Сигнал за продажба на препарирана птица от 

защитен вид в интернет 

МВР 

Плевен 
Сигналът е препратен по компетентност. 

 7.03.2018 По „Зел. Тел.“ 
Сигнал за силна миризма на бензин,около мас-

лобойна Дунавия - гр.Плевен 
 ВиК  Плевен 

Сигналът е препратен по компетентност до ВиК-

Плевен 

 9.03.2018 По ел.поща 
Сигнал за замърсяване на въздуха от комина на 

мебелна къща Троян 

Община 

Плевен 

След проверка на място е установено превишена 

норма на емисии на въглероден оксид. Наложена 

санкция. Издадено наказателно постановление 

 13.03.2018 По „Зел. Тел.“ 

Сигнал за струпани битови отпадъци в близост 

до река, преминаваща през местността "Клена", 

землище с. Добревци 

РИОСВ Пле-

вен 

Извършена е проверка на място. Не е констатира-

но замърсяване, посочено в сигнала. 

 15.03.2018 чрез БДДР 
Сигнал за струпани  автомобилни гуми на брега 

на река Черни Осъм. 

  РИОСВ 

   Плевен 

Извършена е проверка. Сигналът е достоверен. 

Предприети са действия за установяване собстве-

ността на имота и прилагане на мерки за спазване 

на екологичното законодателство. 

 20.03.2018 
На "Зелен 

телефон" 

Сигнал за замърсяване на въздуха в продължение 

на няколко дни от "Полихим СС" 

РИОСВ Пле-

вен 

След извършена проверка на място не е установе-

но нарушение в атмосферният въздух. 

 21.03.2018 
На "Зелен 

телефон" 
Сигнал за остра миризма на пестицид 

РИОСВ Пле-

вен 
Сигналът е препратен по компетентност 

 22.03.2018 
На "Зелен 

телефон" 

Сигнал за неприятни миризми вследствие отг-

леждане на крави в центъра на с.Мечка 

РИОСВ Пле-

вен 

Извършена е проверка на място. Сигналът е изп-

ратен по компетентност. 

 30.03.2018 
На "Зелен 

телефон" 

Сигнал за нерегламентирано сметище на отпадъ-

ци-утайка от пречиствателна станция от Велде 

България /бивш Лесопласт/ 

РИОСВ Пле-

вен 

Извършена е проверка на място. Сигналът е дос-

товерен. Предприети са действия за установяване 

собствеността на имотите  и прилагане на мерки за 

почистване и спазване на екологичното законода-

телство. 

 


