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

0011..1100..22001155  гг..  ––    3311..1100..22001155  гг..  
 

№№  ДДааттаа  
ППооссттъъ--

ппиилл  
ссииггннаалл  

ССииггннаалл  
ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 
 
 
1.10.2015 

 
на "зелен 
телефон" 

Силна миризма на химикали, усещаща се на 
ул. "Никола Бозели". Предполагаем източ-
ник е предприятие "Сартен" 

РИОСВ-
Плевен 

С цел установяване на потенциален източник на 
интензивно миришещи вещества е направен 
оглед на източниците на емисии на замърсители 
в атмосферата, работещи на територията на 
"Сартен България" ООД. В момента на провер-
ката не се усеща интензивна миризма, нито в 
производственото хале при лакиращите линии, 
нито в границите на площадката. 
 

2. 
7.10.2015 по факс 

Срещу завод "Хемус", гр. Троян, в речното 
корито, има изхвърлени отпадъци от етерни-
тови тръби 

РИОСВ-
Плевен 

При огледа на терена е констатирано, че на дес-
ния бряг на реката, по склона на брега, към реч-
ното легло и частично в него има наличие на 
земни маси, строителни отпадъци и дървета. 
Извън речното легло, между реката и асфалто-
вия път, на площ около 200 кв. м. са разположе-
ни 3 бр. купчини с отпадъци. Дадено е предпи-
сание на кмета на Обкина Троян за почистване 
на замърсяванията. 
 

3. 
16.10.2015 по пощата 

Събиране на плод от хвойна в м. Беклемето в 
границите на НП "Централен Балкан" в ко-
личество надвишаващи позволеното. 

РИОСВ-
Плевен 

Извършени са проверки на билкозаготвителни 
пунктове, Община Троян и ТП ДГС-Троян. Ус-
тановено е, че няма издадени позволителни за 
ползване на галбули от хвойна. При проверките 
в пунктове в с. Дебнево са установени количес-
тва от галбули хвойна в сухо и свежо състояние. 
За галбулите в сухо състояние е представен до-
кумент. За количеството в свежо, е уточнено от 
билкозаготвителя, че е събрано от находище на 
обикновена хвойна в землището на с. Гумощ-
ник. 



4. 
19.10.2015 

на "зелен 
телефон" 

Незаконни сметища на територията на с. 
Ясен 

РИОСВ-
Плевен 

Извършена е съвместна проверка с Община 
Плевен в землището и регулацията на с. Ясен. 
Установени са нерегламентирано замърсени с 
отпадъци терени в близост до земни пътища, 
около западната и източната ограда на "Плевен 
БТ". Терените са общинска собственост. В регу-
лацията на населеното място са открити купчи-
ни със земни маси и строителни отпадъци, кои-
то по сведения на Кметство с. Ясен са предназ-
начени за подравняване на заблатен общински 
терен. Съставен е констативен протокол и е нап-
равено предписание на кмета на с. Ясен за по-
чистване на нерегламентирано изхвърлените от-
падъци. 
 

5. 
20.10.2015 лично 

В частни имоти № 135 017 и № 135 018 се 
изхвърлят строител-ни и битови отпадъци от 
хижа "Липити". Септичните ями и мръсните 
канали на хижата са направени в частни 
имоти № 135 015 и № 135 300 

Община 
Плевен 
РДГ-Ловеч 
 

Изпратен за предприемане на действия по ком-
петентност от Община Плевен и РДГ-Ловеч 
 

 
 


