
ППРРИИЕЕТТИИ  ССИИГГННААЛЛИИ    ППОО  ““ЗЗЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООНН””  ИИ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННААТТАА  ППООЩЩАА    
ВВ  РРИИООССВВ  ––  ППЛЛЕЕВВЕЕНН  ЗЗАА  ППЕЕРРИИООДДАА  

0011..1111..22001155  гг..  ––    3300..1111..22001155  гг..  
 

№№  ДДааттаа  
ППооссттъъ--

ппиилл  
ссииггннаалл  

ССииггннаалл  
ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 3.11.2015 
на "зелен 
телефон" 

Приток на вода с бял цвят в барата, срещу 
бензиностация ШЕЛ-Плевен под моста 

РИОСВ-
Плевен 

Извършен е оглед на участък от канализацион-
ната система на гр. Плевен с представител на "В 
и К" ЕООД. Установено е заустване на значите-
лен воден поток дерето. Заснети са географски 
координати в точката на заустване на отпадъч-
ните води, които съответстват на географските 
координати в точката на заустване на отливен 
канал на Дъждопреливник № 11. Дадени са 
предписания на "В и К" ЕООД, които са изпъл-
нени. 

 
 

2. 9.11.2015 

на елект-
ронна по-

ща 
Съмнителни следи на кемтрейлс в небето 
над с. Подем и гр. Плевен 

РИОСВ-
Плевен 

Теорията за кеймтрейлс не е приета от научната 
общност, според която съществуват единствено 
кондензационни пари. 

3. 11.11.2015 по пощата 
Сигнал за наличие на тъмна мазна течност 
във водите на язовир ''Сопот'' 

РИОСВ-
Плевен 
БДДР-
Плевен 

Направен оглед на участък от дере "Селешки 
дол" /при мост преди вливане в язовир Сопот/ и 
участък от язовир Сопот в землището на с. Го-
ляма Желязна. При него е установено, че водата 
в обследваните участъци е без цвят и мирис. Не 
е констатирано наличие на петна от нефтопро-
дукти на водната повърхност в язовира. 

4. 19.11.2015 

на елект-
ронна по-
ща 

Сигнал за бял пушек от асфалтобаза до село 
Г. Павликени 

РИОСВ-
Плевен 

В РИОСВ-Плевен е постъпила информация, че 
се работи по отстраняване на авария във водос-
набдяването, която е довела до нарушаване ра-
ботата на обезпрашителните инсталации. 

5. 19.11.2015 
на ''зелен 
телефон'' 

Сигнал за цистерна, която се пълни с вода 
(чрез бензинова помпа) от ЗМ "Коридорите" 
, землище село Биволаре 

РИОСВ-
Плевен 

Изпратено на 24.11.2015 г. писмо до ОД „Поли-
ция“ – Плевен с молба за предоставяне на данни 
за цистерната. 

6. 30.11.2015 по пощата 
Сигнал за разорани ливади в местност ''Пър-
човица'' село Дерманци 

РИОСВ-
Плевен 

След направена проверка в информац-ионната 
система на РИОСВ-Плевен е установено, че 
посочените имоти не попадат в границите на 



защитени територии и защитени зони. 
 

 
 


