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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввооррннаа  

ииннссттииттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 
5.11.2019 

 

Зелен 

телефон 

 

 

На територията на общ. Долна Митропоия 

от площадката на бившия фуражен завод 

се носи голям,гъст,черен дим. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е извънредна проверка. Констати-

рано е изложеното в сигнала.Дадено е предпи-

сание. 

2. 7.11.2019 
Зелен 

телефон 

В индустриална зона отново има изхвър-

лени отпадъци 

РИОСВ-

Плевен, 

Общ.Плевен 

Изпратена по компетентност до общ.Плевен. 

Извършена е проверка.Възложено е почиства-

не. 

3. 8.11.2019 по email 

В участъка между с.Торос и моста на Боа-

за,коритото на реката е разора-

но,дърветата по бреговете се изкореня-

ват.Огромни камиони кръстосват речните 

брегове. 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР-Плевен 

Извършени са съвместни проверки с БДДР-

ПЛЕВН.Издадена е заповед за налагане на 

принудителна административна мярка по За-

кона за биологичното разнообразие за спиране 

на всякакви дейност 

4. 14.11.2019 
Дежурен 

телефон 

От корито на р.Вит в местността Боаза се 

добива баластра 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР-Плевен 

Извършени са съвместни проверки с БДДР-

ПЛЕВН. Издадена е заповед за налагане на 

принудителна административна мярка по За-

кона за биологичното разнообразие за спиране 

на всякакви дейност 

5. 17.11.2019 
Дежурен 

телефон 

 

От корито на р.Вит в местността Боаза се 

добива баластра.Наличие на тежкотоварна 

техника.Разорани са бреговете и корито на 

р.вит 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР-Плевен 

Извършени са съвместни проверки с БДДР-

ПЛЕВН. Издадена е заповед за налагане на 

принудителна административна мярка по За-

кона за биологичното разнообразие за спиране 

на всякакви дейност 

6. 18.11.2019 
Дежурен 

телефон 

Наличие на черен дим от комина на ме-

белно предприятие "ТОНИКС-

69"Гр.Троян 

РИОСВ-

Плевен 

 

В деня на подаването на сигнала е извършвана 

профилактика с основно сезонно почистване 

на котела и газохода на предприятието.Няма 

данни за нарушенията екологичното законо-

дателство. 



7 18.11.2019 Чрез 112 

В гр.Пордим от 2-3 дни има задушлива 

неприятна миризма,от производствена 

кооперация "Дрен". 

РИОСВ-

Плевен, 

Общ.Пордим 

 

Изпратена по компетентност на общ.Пордим. 

Получено е обяснение от Председателя на 

ЗКПУ"Дрен" за изложените обстоятелства  в 

сигнала. 

8 21.11.2019 По emai 

регулярно пресушаване на р.Въча,в разм-

ножителния период за балканска пъстър-

ва. 

РИОСВ-

Плевен  

БДДР-Плевен 

Обектът не е в територията, контролирана от 

РИОСВ-Плевен. Изпрано по компетентност 

до РИОСВ-Пловдив. 

9 25.11.2019 Чрез 112 

В с.Гостиня е открито огнище на Афри-

канска чума по свинете.има забрана за  

паша на домашни и селскостопански жи-

вотни.В момента на подаването на сигна-

ла са изкарани на паша овце и кози от се-

лото. 

РИОСВ-

Плевен, 

общ.Ловеч,ОД

БХ-Ловеч 

Изпратена по компетентност до общ.Ловеч и 

ОДБХ-Ловеч 

 


