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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 04.01.2018 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за замърсяване на атмосферният въз-
дух с черен дим. 

РИОСВ - 
Плевен 

При извършената проверка на място  не е кон-

статирано описаното в сигнала. С цел недо-
пускане създаване на условия за  изпускане на 

черен дим в атмосферния  въздух са дадени 

предписания. 

2. 05.01.2018 лично 
Сигнал за замърсяване с  многобройни сме-

тища в гр.Славяново. 

Община 

Плевен 

Препратено по компетентност до община 

Плевен. 

3. 10.01.2018 По ел. поща 
Сигнал за унищожаване на природни место-
обитания-предмет на защитени зони. 

РИОСВ - 
Плевен 

Извършена проверка на посочените в сигнала 

защитени зони, установени са разоравания, 

съставени са констативни протоколи. Предп-
риети са последващи контролни действия за 

установяване номерата на поземлените имоти. 

4. 15.01.2018 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за наличие на пяна в коритото на 

р.Осъм. 

РИОСВ 

БДДР 

ЛР 
Плевен 

Извършена комплексна проверка с БДДР и РЛ 

Плевен. Направен е оглед и пробовземане на 

повърхностни води в три пункта на р.Осъм. 
Пробите се обработват. 

5. 19.01.2018 По ел.поща 
Сигнал за продажба на палто от защитен вид 
в интернет пространството. 

РИОСВ - 
Плевен 

Направена е проверка и установено, че сигна-
лът е неоснователен. 

6. 25.01.2018 лично 
Сигнал за застрашено многовековно дърво 
„Горун“. 

РИОСВ 
Плевен 

Извършена проверка на място, съставен е кон-

стативен протокол и са дадени предписания 
със срок за изпълнение 01.03.2018г. 

7. 25.01.2018 По ел.поща Сигнал относно „Кариера Мадлен“. 
РИОСВ      

Плевен 

Извършена проверка и  изготвен констативен 
протокол относно находище „Мадлен“, 

с.Горско Сливово, община Летница. Устано-

вено е, че процедурата за добив не е започна-
ла. Няма нарушение на екологичното законо-

дателство 

8. 29.01.2018 
По дежурен 

телефон 112 

Сигнал за замърсяване със СЖП-Странични 

животински продукти, изхвърлени покрай 

Община 

Левски 
 Препратен по компетентност. 



жп линия в с.Асеновци, община Левски. 

9. 31.01.2018 По ел.поща 

Сигнал за замърсяване на атмосферният въз-

дух от машини, преработващи пелети, рабо-
тещи в недопустими шумни норми. 

РИОСВ      
Плевен 

Насрочена е  Извършена е комплексна про-
верка с РЛ Плевен за измерване нормите на 

шума  и замърсяването на атмосферния въз-
дух. Установени са отклонения от норматив-

ните изисквания, за което са дадени предпи-

сания. 

 


