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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1.  11.04.2018 
На "Зелен 

телефон" 

Сигнал за нерегламентирана автосервизна дей-

ност 

 РИОСВ 

Плевен 

След проверка на място не са установени наруше-

ния-дружеството е квалифицирало генерираните 

отпадъци от дейността си. 

2.  11.04.2018 По ел. поща 

Сигнал за огромна дупка с ширина и дълбочина 

4 метра в следствие пропадане на почвата в мес-

тността Равно усое - с.Върбица 

ОС "Земеде-

лие",РД 

ПБЗН-

Плевен 

Сигналът е препратен по компетентност. 

3.  13.04.2018 
На "Зелен 

телефон" 

При извършване на дейности с отпадъци в с. 

Златна Панега се горят кабели и се замърсяват 

имоти с обществено предназначение. 

 РИОСВ 

Плевен 

След извършени проверки на място и изпратени 

покани за актове сигналът се препраща към РПУ-

Ябланица за оказване на съдействие. 

4.  16.04.2018 
На "Зелен 

телефон" 

Ежедневно се наблюдава изпускане на разноц-

ветни емисии във въздуха от към ТЕЦ Плевен и 

Стоманолеярен завод 

РИСОВ И РЛ  

ПЛЕВЕН 

След проверка на място е издаден констативен 

протокол. Ръководството на стоманолеярният за-

вод в отговор пояснява, че работата на филтърният 

блок ще бъде възстановена след 24.04.18г. 

5.  17.04.2018 По ел.поща 
Пръскане с пестициди в имота на лицето, подало 

сигнала, с. Аспарухово 

ОБЩИНА 

ЛЕВСКИ 
Сигналът е препратен по компетентност 

6.  17.04.2018 Чрез МОСВ 

Нерегламентирани сметища и сеч, в зони от На-

тура 2000, по поречието на р. Вит, землище на с. 

Рибен 

  РИОСВ 

   Плевен 

След извършена проверка на място е  установено 

нерегламентирано сметище от смесени битови 

отпадъци. Изготвени предписания за предприема-

не на мерки към община Д. Митрополия. Предпи-

санията са изпълнени 

7.  18.04.2018 По ел.поща Сигнал за отпадъци в река Ръждивец, с.Шипково 
ОБЩИНА 

ТРОЯН 
Сигналът е препратен по компетентност 

8.  20.04.2018 чрез ТЕЛ.112 

Сигнал за гибел на пчелни семейства във връзка 

с третиране на земеделски площи с химически 

вещества 

ОДБХ 

ПЛЕВЕН 
Сигналът е препратен по компетентност 

9.  25.04.2018 
чрез БДДР-

Плевен 

Сигнал за изземване на баластра от р.Вит между 

с.Рибен и С.Комарево 

РИОСВ Пле-

вен 

Следва да бъдат изготвени констативен протокол 

и становище след извършената проверка. 

10.  26.03.2018 
на "Зелен те-

лефон" 
Сигнал за наличие на умряла риба в р.Катунец 

РИОСВ Пле-

вен 

След проверка на място е възложено на РЛ-Плевен 

пробовземане и анализ на водни проби и съгласу-

вано с БДДР-Плевен 

 


