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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 2.8.2018 
зелен теле-

фон 
Незаконно строителство на селскостопанска пост-

ройка с. Згалево 
Общината 

При проверката не са констатирани изложените в 
сигнала факти 

2. 2.8.2018 
зелен теле-

фон 
В района на Винпром Троян АД е констатирана 
миризма на джибри. 

РИОСВ - 

Плевен 

Дадено предписание за третиране на лагуните с 
биоактивни продукти. Не е установено изтичане на 
съхраняваната плодова каша или други течности в 
реката. 

3. 13.8.2018 
служебен 

телефон 

Ежедневно се изпуска сив гъст дим със  задушли-
ва миризма на входа на гр. Троян, кв. Велчевски 
 

РИОСВ - 

Плевен 

След извършена проверка не са констатирани на-
рушения на екологичното законодателство по от-
ношение експлоатацията на котела, стопанисван от 
„Тоникс 96“ ООД гр. Троян 

4. 14.8.2018 по пощата 
Изхвърлени са три чувала с трупове на живот-

ни 
общ. Плевен 

Сигналът е препратен към кмета на общ. Плевен. 
От общ. Плевен е извършено почистване и дезин-
фекция на терена. 

5. 15.8.2018 
по електрон-

на поща 

Незаконно сметище от голямо количество 

строителни отпадъци в с. Скобелево 

РИОСВ-

Плевен 
Констатирано е локално сметище. Съставен АУАН 
на кмета на общ. Ловеч 

6. 16.8.2018 
чрез телефон 

112 

В двора на "Полима" редовно се изгарят отпа-

дъци, от които се отделя гъст, черен, задушлив 

дим 

РИОСВ-

Плевен 

При проверката не са констатирани изложените в 
сигнала факти. Дадено предписание да не се до-
пуска изгаряне на отпадъци на територията на 
предприятието. 

7. 20.8.2018 по пощата 
Консервна фабрика в гр. Искър изпуска за-

мърсена вода в р. Искър. 
общ. Искър 

Дадено е предписание на ръководството на предп-
риятието. Изпратено писмо до кмета на общ. Искър 
за прилагане разпоредбите на ЗУТ за заустване 
във водоплътни изгребни ями. 

8. 20.8.2018 
по електрон-

на поща 

Установено незаконно строителство в общин-

ски земеделски имот и в Защитена зона 

BG0000181 Река Вит 

общ. Плевен 
Имотът, в който попада сградата не попада в защи-
тени зони от мрежата Натура 2000 

9. 21.8.2018 по пощата 
Изхвърляне на непречистени отпадни води в 

река Заводна 

РИОСВ-

Плевен 

Дадено предписание за реконструкция на ПСОВ. 
Съставен АУАН на дружеството за непредставен 
доклад за изпълнение на условията за заустване 

10. 23.8.2018 
по електрон-

на поща 

Незаконен пункт за черни и цветни метали в с. 

Рупци замърсява района 

РИОСВ-

Плевен 

При проверката не са констатирани изложени-

те в сигнала факти 

11. 23.8.2018 

препратен от 

БДДР за 

съвм. про-

верка 

Замърсяване на р. Видима чрез изливане на 

перилни препарати и отпадна канализационна 

вода 

БДДР, 

РИОСВ-

Плевен 

При проверката не са констатирани изложени-

те в сигнала факти 

 


