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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл    

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввооррннаа  

ииннссттииттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1. 05.04.2011 Сигналът е 

постъпил по 

пощата 

Неправомерно източване на язовир 

Горни Дъбник и яз. Телиш,породено от 

работата на мини ВЕЦ “Горни Дъбник” 

 

РИОСВ – Плевен  

 

 

2. 06.04.2011 Сигналът е 

постъпил по 

пощата 

Заливане на пасища с отпадъчни води 

от цех за производство на гъби.Носи се 

неприятна миризма в гр. Славяново 

 

РИОСВ – Плевен  

Направена е проверка.Дадени са 

предписания да не се допуска 

изпускане на замърсена вода в 

съседни имоти и разпространяване 

на неприятна миризма извън цеха. 

3. 06.04.2011 Сигналът е 

постъпил по 

пощата 

Нерегламентирано сметище в 

землището на с. Опанец, изградено 

върху централен водопровод, 

захранващ гр. Плевен 

 

 

РИОСВ – Плевен  

Извършена е проверка на 

13.04.2011 г. Не е открито 

нерегламентирано сметище и не са 

открити отпадъци, в т.ч. и 

строително отпадъци. 

4. 07.04.2011 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Наличие на умряла риба в язовир 

Сопот 

 

РИОСВ – Плевен    

Извършена е проверка на 

07.04.2011 г. При нея се установи 

наличие на умряла риба – малки 

екземпляри с дължина около 6-8 см. 

По информация на рибари 

количеството и е незначително. 

5. 12.04.2011 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

В двора в частния си дом в с. 

Български извор, Михаил Масърлиев 

произвежда дървени въглища. 

 

РИОСВ – Плевен  

Подателят на сигнала е пожелал да го 

оттегли. Предупредил е Михаил 

Масърлиев, че ще му бъде извършена 

проверка, при което той е прекратил 

работата си. РИОСВ-Плевен не е 

изврършила проверка. 

6. 13.04.2011 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Замърсяване на река Осъм при с. 

Черковица от изпускани води от канала 

на бившия завод за картон. 

РИОСВ – Плевен 

 

Извършена е проверка на 

14.04.2011 г. на площадката на 

“Джи Еф Еф” АД край с. 

Черковица. Констатирана е липса 

на производствена дейност. От 

канала изтича незначително 



количество дъждовна вода. 

Направено е предписание. 

7. 13.04.2011 Сигналът е 

постъпил по e-mail 

Разраснало се щъркелово гнездо, 

клоните на което пречат на птиците да 

влизат и излизат от него 

безпрепятствено. 

РИОСВ – Плевен  Направено е проучване чрез кмета 

на с. Слатина. Подрязване на 

порасналите клони ще се извърши 

след излитане на младите птици. 

8. 19.04.2011 Сигналът е 

постъпил по e-mail 

Извършва се сеч на крайречна галерия 

от върби и изораване на територия в 

сервитута на р. Искър на левия бряг, 

попадаща в Натура 2000 

РИОСВ – Плевен  

 

 

 

 

 

9. 21.04.2011 Сигналът е 

постъпил по 

пощата 

Цветът на минаващата през село 

Драгаш войвода рекичка е видимо 

променен 

РИОСВ - Плевен  

  

 


