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1. 

03.10.2012 

Сигналът е 
постъпил по 

“зелен телефон”. 

В двора на фирма “Пауър 
Инженеринг” ООД , намираща се 
в ж.к Дружба, гр.Плевен, се 
изгарят гуми и кабели. 

РИОСВ-Плевен 
и 

Община Плевен 

Извършена е проверка съвместно с Община 
Плевен. Не са открити следи от изгаряне на 
гуми и кабели. Има следи от горене на 
отпадъци (стари класьори и папки). На 
фирмата е направено предписание да не се 
извършва нерегламентирано изгаряне на 
отпадъци на територията на фирмата и на 
съседни терени. 

2. 

04.10.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
пощата. 

При работа на обект за 
производство на гъбна компостна  
маса в гр. Славяново се разнася 
неприятна миризма. 

РИОСВ-Плевен, 
Община Плевен 

и 
РЗИ-Плевен 

Извършена е проверка на 19.10.2012 от 
експерти на РИОСВ-Плевен, съвместно с 
представител на Община Плевен и инспектор 
“Обществен ред” - гр.Славяново. Съставен е 
КП № УО/59/ЙХ с предписания на управителя 
на “Брумо” ЕООД. Сигналът е препратен и до 
РЗИ-Плевен за решаване по компетентност. 

3. 

11.10.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
пощата. 

Разкомплектоване на автомобили 
без необходимата документация 
за извършване на тази дейност в 
с. Асеновци, общ. Левски. 

РИОСВ-Плевен, 
РУП-Левски, 
Община Левски 

Извършена е съвместна проверка с 
представители на РУП-Левски и Община 
Левски. За констатирани нарушения по Закона 
за управление на отпадъците е съставен акт за 
установяване на административно нарушение. 

4. 
16.10.2012 

Сигналът е 
постъпил по 

“зелен телефон”. 

При почистване на къщата си в 
с.Шипково, подателката на 
сигнала е намерила 15 кг. ДДТ. 

Община Троян Препратен за решаване по компетентност на 
Община Троян. 

5. 
23.10.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
пощата. 

Стичане на отпадни води в 
подземния етаж на бл. Искър, в 
гр. Червен бряг. 

Община Червен 
бряг 

Изпратен за решаване по компетентност на 
Община Червен бряг.. 

6. 
24.10.2012 

Сигналът е 
постъпил по 
“зелен телефон”. 

Горене на отпадъци в дворове на 
частни имоти в с. Златна Панега. 

Община 
Ябланица 

Изпратен за решаване по компетентност на 
Община Ябланица. 



 
7. 

30.10.2012г. 

Сигналът е 
постъпил по 
електронната 
поща. 

В с. Лазарово, общ. Кнежа, има 
помийна яма в близост до 
водопроводната мрежа и може да 
се получи замърсяване. 

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

 


