
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 
В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.07.2011 – 31.07.2011 г. 

 
 

№ 

 
 

Дата  

 

 

 

Постъпил 

сигнал 
 
 

 
Сигнал 

 

 
Предприети 
действия 

  Отговорна 
институция 

1. 04.07.2011 

Сигналът е 
постъпил на 
електронната 

поща 

В Кръгоярското дере в гр. Луко-
вит,нерегламентирано се отвеждат 
фекални води от Слави и Кирил 
Йорданови. 

Направена проверка-изготвен протокол 
№ВН-54/20.07.2011.Установено е че от ПИ 
№44327.502.1209 собственост на 
С.Йорданов,В.Стоянова и К.Славчев се 
заустват отпадъчни води в Кръгоярското 
дере, преди това постъпват в локално 
пречиствателно съоръжение.Във връзка с 
направените констатации е дадено пред-
писание на Кмета на общ.Луковит да 
предприеме действия за компетентно ре-
шаване на проблема всрок 20.07.2011. 

РИОСВ – Плевен 

2. 12.07.2011 
Сигналът е 
постъпил пощата 

В село Милковица има опасност от 
проникване на замърсена вода във 
водопроводната мрежа на селото 
поради препълнени рибарници. 

Направена проверка съвместно с БДДР и 
общ. Гулянци .Не е открито нерегламен-
тирано сметище, и не са открити нерегла-
ментирано изхвърлени отпадъци. 

РИОСВ – Плевен 

3. 18.07.2011 
Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

Деветашката пещера се посещава 
от туристи,въпреки забрана-
та.Прилепите се смущават 

 
РИОСВ – Плевен 

4. 21.07.2011 
Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

Вентилацията на хипермаркет 
“Лайф” и “Завой клуб” е изнесена 
отвън и цялата миризма и пушек 
влизат в блок “Октомври”.Вдига се 
също непоносим шум. 

 

РИОСВ – Плевен 



5. 25.07.2011 
Сигналът е 
постъпил пощата 

Александър Христов Филипов 
с.Ясен  складира отпадъци от дър-
весина и производство на въглища- 
брикети на наша асфалтова пло-
щадка с предназначение за зърноп-
лощадка. 

 

РИОСВ – Плевен 

6. 26.07.2011 
Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

На асфалтобаза с.Горно Павликени  
“Пътстрой “АД с управител Вален-
тин Василев силно запрашават и 
обгазяват в резултат на изгаряне на 
мазут на смесител на асфалт. 

 

РИОСВ – Плевен 

7. 27.07.2011 
Сигналът е 
постъпил на 
“зелен телефон” 

Незаконно сметище върху имот 
частна общинска собственост земя 
и построен в него плувен басейн  

 
РИОСВ – Плевен 

 


