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1. 

05.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
“зелен телефон”. 

Дърводелска работилница в гр. 
Троян, ул.”Криволак”, обгазява 
населението, има черни облаци 
дим и неприятна миризма. 

РИОСВ-Плевен 
 

Извършена е проверка. В обекта се 
експлоатира един водогреен котел с 
непрекъснат режим на работа. В момента на 
проверката, при работещ котел, емисиите от 
комина му не отговарят на описаното в 
сигнала "обгазяване". Не са констатирани 
емисиите и миризмите описани в сигнала. 
Обектът има издадено от Община Троян 
удостоверение, че е законен и не подлежи на 
премахване и забрана за ползване. Фирмата 
има издадено разрешение за дейности с 
отпадъци № 08-ДО-226-00 от 13.10.2009г. за 
оползотворяване на дървесните отпадъци, 
генерирани от дейността й. 

2. 

05.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
“зелен телефон”. 

1.Изгаряне на гуми след 17:30ч. 
на ул"Г.Кочев". 
2.Струпване на отпадъци от 
различен произход до 
"Балканстрой". 
3.Струпване на отпадъци от 
различен произход в района на 
пазар "Тибор" 

Община Плевен Изпратен за решаване по компетентност на 
Община Плевен 

3. 

05.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
пощата. 

В гр. Червен бряг се произвежда 
незаконно ракия, заради което се 
изгарят тонове автомобилни гуми. 

РИОСВ-Плевен 
РУП-Червен бряг 

и  
Община Червен 

бряг. 

Извършена е проверка съвместно с служители 
на РУП-Червен бряг и Община Червен бряг. 
Открити са общо около 90 бр. гуми в два 
частни имота, като в единия е имало следи от 
изгаряния на гуми. Направено е предписание 
да не се извършва нерегламентирано изгаряне 
на излезли от употреба гуми с постоянен срок. 

4. 
13.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 

Извършена е гола 100 % сеч, при 
издадено позволително за 25 %, в 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка. Установено е 
извършване на гола сеч 100% в ПИ № 147185 



“зелен телефон”. ПИ № 147185 и ПИ № 147186 в 
Натура 2000, община Луковит. 
Собствениците не знаят какво е 
станало с гората им. Сечта в 
момента е отворена. 

и ПИ № 147186, с. Беленци, обл. Ловеч, за 
които с Решение № ПН 093-ОС/2011 г. на 
РИОСВ-Плевен е съгласувана 25% групово-
постепенна сеч. Ще бъдат предприети 
необходимите административно-наказателни 
мерки. 

5. 

15.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
“зелен телефон”. 

Неприятна миризма и силен шум 
от работата на аспирация за 
сладкарски цех собственост на 
“Фиеста 13” ЕООД 

РИОСВ-Плевен 
и 

Община Плевен 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-
Плевен. Установено е, че  обектът   притежава 
всички необходими документи за  извършване 
на  дейността. Констатирано е несъответствие 
с изискването на проекта за височина и начин 
на изхвърляне на вентилационните потоци в 
атмосферата. По отношение на тези 
несъответствия сигналът е изпратен на 
Община Плевен. Направени са измервания на 
шум, не е установено превишаване на 
граничните стойности. 

6. 

16.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
“зелен телефон”. 

Сеч в природна забележителност  
“Чернелка” 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка. Установено е 
извършване на почистване на дървесна и 
храстова растителност в границите на 
природна забележителност "Чернелка". 
Почистването е извършено във връзка с устно 
разпореждане на кметския наместник на село 
Къртожабене. 

7. 

22.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
“зелен телефон”. 

Наличие на светла на цвят пяна, 
причинена евентуално от 
химикали, в р. Осъм - до моста на 
р. Осъм , между с. Йоглав и с. 
Тепава, област Ловеч. 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка. Констатирано е, че във 
водите на река Осъм се забелязват петна 
светла пяна, които се забелязват в по-големи 
количества след бързеите. В района от реката 
над село Йоглав се извършва добив на 
баластра от коритото на реката. Възможно е 
завишеното количество пяна да е вследствие 
допълнителното размътване на водата. 

8. 

29.11.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
“зелен телефон”. 

Разхвърляни туби, замърсени с 
препарат за растителна защита в 
парка, в центъра на село Деков, 
община Белене. 

Община Белене. Изпратен за решаване по компетентност на 
Община Белене. 

 


