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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 07.01.2015 По пощата 

Сигнал за изградени маршрути за скално 

катерене в границите на ЗМ "Кайлъка" в на-

рушение на заповедта за обявяване и плана 

за управление 

Областна 

админист-

рация - 

Плевен 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Областна администрация – Плевен  

2. 16.01.2015 По пощата 

Сигнал за нерегламентирано отглеждане на 

животни и продукти от животински произ-

ход в село Телиш от фирма "Азия Инвест" 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е, че на територията на бившето военно поде-

ление в с. Телиш, в сграда "Учебен корпус" се 

отглеждат около 4400 пилета на възраст приб-

лизително 15 дни. Помещенията, в които се 

отглеждат са 4 стаи с площ около 30-34 кв. м. 

В РИОСВ - Плевен има подадено уведомление 

за ИП от декември 2014 г. от фирма "Азия 

Инвест" ЕООД. Дадени са предписания за 

преустановяване на дейността. 

3. 19.01.2015 
на "зелен 

телефон" 

Сигнал за разцепено вековно дърво, част от 

група вековни дървета, землище на с. Къшин 

- летен дъб в местността "Добравата" 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка. При нея е установено, 

че в ПИ № 000 058, м. "Добравата", с. Къшин, 

общ. Плевен има 17 бр. дървета от вида кос-

мат дъб, със средна обиколка на ствола 2,35 м. 

Всички са в добро състояние с изключение на 

едно, чийто ствол се е разполовил, като едната 

част е паднала, а другата част е изсъхнала на 

90%. 

4. 21.01.2015 
на "зелен 

телефон" 

На територията на "Феникс Инверс" ООД се 

осъществява нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци и при него се отделя гъст черен 

дим. 

Община 

Ловеч 

Извършена е проверка още същият ден от 

служители на общинска администрация гр. 

Ловеч. По време на огледа е констатирано, че 

няма наличие на нерегламентирано изгаряне 

на отпадъци но територията на фирма "Фе-

никс Инверс" ООД и няма отделяне на черен 

дим в атмосферата. 



5. 23.01.2015 
на "зелен 

телефон" 

От комините на предприятие "Рувесстрой" 

ООД гр. Червен бряг излиза дим и сажди с 

неприятна миризма в следствие на използва-

не на отпадъци от дейността за изгарянето 

им в печки за отопление на твърдо гориво 

Община 

Червен бряг 

Изпратено писмо до Община Червен бряг за 

организиране и провеждане на проверка по 

сигнала, и предоставяне на информация за 

наличие на съгласувана документация за про-

мяна начина на ползване на помещения от 

сградата на хотел "Таганрог", издадено раз-

решение за извършване на производствена 

дейност и осъществен контрол на извършва-

ната дейност. 

6. 24.01.2015 
на "зелен 

телефон" 

На входа на гр. Луковит /на влизате от гр. 

Плевен/, преди бензиностанцията се усеща 

силна, остра и задушлива миризма от неф-

топродукти 

РИОСВ – 

Плевен  

Извършена е проверка още същият ден. При 

огледа не са констатирани интензивни мириз-

ми на площадката. Ръководителите на обекта 

не съобщават за аварийна ситуация и/или 

причини, които биха могли да доведат до из-

пускане на неприятни миризми в района. Да-

дено е предписание да бъде предоставен за 

утвърждаване в РИОСВ - Плевен допълнен и 

конкретизиран план за ограничаване на неор-

ганичните емисии от потенциални източници 

на площадката на фирма "Полихи-СС" ЕООД 

7. 24.01.2015 
на "зелен 

телефон" 

До парк "Баш Бунар" /на левия бряг на р. 

Осъм в гр. Ловеч/ реката тече жълта, с много 

пяна 

Община 

Ловеч 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка още същият ден от 

служители на Община Ловеч. По време на 

огледа е констатирано, че замърсяването идва 

от източник извън границите на гр. Ловеч. 

Има наличие на локални петна от светло-

жълта пяна на десетина места по левия бряг на 

р. Осъм, в участъка на парк "Баш бунар". Не е 

установена визуална промяна в цвета на вода-

та на реката. Няма наличие на умряла риба. 

8. 28.01.2015 
на "зелен 

телефон" 

Задушлива миризма в следствие горене на 

гуми в с. Златна Панега, ул. "Опълченска" 

около № 100. Уведомена е и Община Ябла-

ница. 

Община 

Ябланица 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност до Община Ябланица 

9. 30.01.2015 
на "зелен 

телефон" 

Забелязан черен облак,в района на "Феникс 

Норд" 

Община 

Плевен 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност до Община Плевен 

 


