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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввооррннаа  

ииннссттииттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 08.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

Замърсяване с фасове и пластмасови бу-

тилки и опаковки в Деветашката пещера 

Община Ловеч Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Ловеч 

2. 09.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

Д.С.Б. изкупува цвят глог без позволи-

телно 

РИОСВ-Плевен Извършена проверка на 13.05.2013г. , съста-

вен е констативен протокол. Дадено е пред-

писание да се уведоми РИОСВ- Плевен за 

организирания билкозаготвителен пункт и 

да се регистрира книга за билки. Предприе-

то е административнонаказателно действие. 

3. 13.05.2013 По е-поща Заравняване на пещера Проходна с пясък РИОСВ-Плевен Извършена е проверка на 13.05.2013г., със-

тавен е констативен протокол № БР-ДЛ-

18/13.05.2013г. и ще бъдат предприети 

административнонаказателни мерки.   

4. 13.05.2013 По е-поща Сигнал срещу Д.С.М. от гр. Ябланица за 

натрупано количество автомобили втора 

употреба на ул. Явор 

РИОСВ-Плевен 

Община Ябла-

ница  

Дадено предписание на г-н Д. М. за преда-

ване на ИУМПС на лице с документ по чл. 

35 от ЗУО. За предписанието е уведомена и 

Община Ябланица с цел осъществяване на 

контрол по своевременно изпълнение на 

предписанието 

5. 15.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

Сигнал за изкупуване на цвят бъз без 

позволително на адрес гр. Кнежа ул. Ге-

орги Михайлов № 25 

РИОСВ-Плевен Извършена проверка на 17.05.2013г. Уста-

новено е изкупуване на цвят бъз на посоче-

ния адрес от Д.Ш.Р. без позволително. Ще 

бъдат предприети административнонаказа-

телни мерки.   

6. 17.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

Сигнал за извършване на ремонтни 

дейности на кола в гараж на ул. Дойран 

№126, ет. 2 гр. Плевен, в следствие на 

което са замърсени терени около гаража 

с черно машинно масло и се вдига шум 

Община Плевен  Сигнала е препратен по компетентност на 

Община Плевен 



7. 22.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

В период от 3 дни се забелязва наличие 

на пяна по поречието на р. Видима, ми-

наваща през с. Дебнево 

РИОСВ - Плевен 

РЛ - Плевен 

Извършена е проверка на 22.05.2013 г. на 

Цех за производство на миещи и перилни 

препарати с. Дебнево. Направена е проверка 

на канализацията в последната ревизионна 

шахта, преди заустване в уличен канал за 

условно чисти води. Констатира се незначи-

телно количество битови отпадъчни води, 

постъпващи от предпиятието. Дадено е 

предписание на управителя на "Веко" 

ЕООД е дадено предписание да приведе 

дейността си в съответствие със ЗВ, като 

изпълни водоплътна изгребна яма за битови 

отпадъчни води, формирани в обекта. 

8. 27.05.2013 По е-поща Сигнал за незаконна сеч в село Велчево 

махала "Мачковци" 

РИОСВ-Плевен За извършване на проверка е необходима 

информация за местонахождението на имо-

та 

9. 28.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

В бившето корито на р. Бели Осъм се 

изливат отпадни води от канализацията 

на ул. "Алдица", гр. Троян. Носи се неп-

риятна миризма 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка. В мястото на влива-

не на дерето в р. Бели Осъм водата е мътна, 

с характерна миризма на битови во-

ди.Дадено е предписание на Кмета на Об-

щина Троян да се приведат в експлоатаци-

онна изправност дъждопреливниците и 

участъците от канализацията  като се по-

чистят. 

 

10. 28.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

Извършва се добив на пясък и баластра 

срещу свинарника в гр. Койнаре. Пясъка 

и баластрата се извозват с камиони 

РИОСВ-Плевен При проверката на място се констатира на-

личие на нарушен терен. От околния терен 

и от образуваните откоси е видно, че е до-

биван пясък. Не е констатирано наличие на 

техника, с която е извършен добива. 

11. 29.05.2013 На "зелен теле-

фон" 

Замърсяване в ж.к. "Лъгът", гр. Троян от 

фирма "Мебел Троян". Поради повреда в 

инсталацията, талашитът от производст-

вото се изхвърля през тръба 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка по сигнала на фирма 

"Мебел Троян" ООД. При нея е констатира-

но, че аспирацията е увредена в следствие 

на пожар. Дадени са предписания за възста-

новяване нормалната работа на аспирацията 

в цеха за механична обработка на мебелни 

детайли. 

 


