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ииннссттииттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1.  

04.10.2011 

Сигналът е 

постъпил по 

електронната 

поща. 

В автосервиз в гр. Ловеч,в 

продължение на повече от година се 

предоставя услугата боядисване на 

леки автомобили с конвенционални 

бои,които са изрично забранени за 

подобна употреба съгласно 

българското законодателство. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка.Установено 

е,б че наличните продукти за 

автобоядисване са на водна основа 

и отговарят на нормите определени 

в Наредбата за ограничаване 

емисиите на ЛОС при употреба на 

органични разтворители в 

определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти. 

2.    

06.10.2011 

Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

Голяма мелница “Напредък” в гр. 

Червен бряг силно запрашава въздуха, 

с което предизвиква алергии на 

живущите около нея. 

 

РИОСВ – Плевен 

На 07.10.2011 г. е извършена 

проверка. Установено е ,че при 

определени метеорологични услови 

я и особено при неефективна работа 

на наличните пречиствателни 

съоръжения е възможен 

дискомфорт за населението в най-

близките жилищни сгради, 

вследствие изпусканите прахови 

емисии. Дадени са предписания със 

срок за изпълнение. 

3.  

07.10.2011. 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Асфалтобаза “Горно Павликени” силно 

запрашава и обгазява района. 

 

РИОСВ - Плевен 

Извършена е проверка. 

Констатирано е, че на площадката 

на асфалтобазата временно е спряна 

производствената дейност. На 

07.10.2011г. след приключен 

авариен ремонт е направена 

технологична проба 

4.  

17.10.2011 

Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

Извършена е частична и непълна 

проверка на “Метал-груп”ЕООД, 

прикриваща очевидни нарушения на 

подизпълнителя, с цел опорочаване на 

 . 



работата на организацията и отнемане 

на разрешителното й за дейности с 

отпадъци, издадено с решение 00-ДО-

263-00 от 25.07.2008г. 

5.  

19.10.2011 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон”. 

Дърводелската работилница на г-н 

Попски на ул. "Криволак" в гр. Троян 

работи денонощно.Вдига се много 

силен шум и прах. 

 

 

 

6.  

. 25.10.2011 

Сигналът е 

постъпил по 

електронната 

поща. 

Замърсяване на дере от отпадъчните 

води на казан за варене на ракия , 

намиращ се в обект ресторант 

“Роденец” собственост на кмета на 

селото –Асен Делиев. Същият 

замърсява дерето и от стопанисваните 

от него селскостопански животни. 

 

 

 

7.  

 

25.10.2011 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон”. 

В района на автогарата се 

разпространява жълто-сив дим , който 

пада ниско. Вероятен нарушител ТЕЦ- 

Плевен. 

  

 


