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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1.  1.5.2020 
дежурен  

телефон 

Нерегламентирано изгаряне на препарати за 

разстителна защита в селскостопански двор 

в с. Брестовец 

 

 

РИОСВ-

Плевен 

общ.Плевен 

 

Препратен по компетентност към Община 

Плевен 

2.  13.5.2020 
дежурен  

телефон 

на входа на пещера "Проходна", с. Карлуко-

во, има сеч на дървета и храсти, има отпадъ-

ци, пали се огън 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка, дадено е предписание 

на Община Луковит 

3.  18.5.2020 
дежурен  

телефон 

с. Крушовица, ул. "Скопие" - извеждат се 

домашни животни (кози) на улицата 

РИОСВ - 

Плевен 

общ.Долни 

Дъбник 

 

 

препратено по компетентност към Община 

Долни Дъбник 

 

4.  27.5.2020 
дежурен  

телефон 

образувано малко сметище в с. Брестовец, 

общ. Плевен 

РИОСВ-

Плевен 

общ.Плевен 

Препратен по компетентност към Община 

Плевен 

5.  27.5.2020 по e-mail 
депонирано голямо количество земни маси в 

ЗЗ "Студенец" BG000240 

РИОСВ-

Плевен, 

общ.Плевен 

Извършена е проверка.Дадено е предписание 

за почистване. 

6.  27.5.2020 

МОСВ     

"зелен теле-

фон" 

замърсяване водите на р. Осъм от произ-

водствн обект в с. Сливек 

РИОСВ - 

Плевен, 

БДДР 

Извършена е проверка.Дадено е предписание. 



7.  22.5.2020 
чрез тел.112 

 

намерен невзривен руски снаряд по авто-

мивка кв. "Дружба"  

 

ОД на МВР-

Плевен 

РДПБЗН-

Плевен 

Препратен по компетентност. до ОД на МВР-

Плевен РДПБЗН-Плевен 

8.  26.05.202 
дежурен  

телефон 

На пристанище в с.Сомовит  общ.Гулянци се 

извършва товаро-разтоварни дейности, в 

резултат на което възниква голямо запраша-

ване и не може да се диша 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Дадено  е 

предписание. 

9.  27.5.2020 
дежурен  

телефон 
Незаконно изкупуване на охлюви и билки. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място.Не е конста-

тирано изложеното в сигнала. 

10.  29.5.2020 по имейл 
незаконно изхвърлени химически отпадъци в 

близост до с.Милковица общ.Гулянци 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка. Не е установено нали-

чие  и следи от химикали или отпадъци. 

 

 


