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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 01.02.2017 По ел. поща 
Сигнал за наличие на стървище в близост до 
гр. Априлци. 

Община 
Априлци, 

ОДБХ, ДЛС 
Русалка 

Сигналът е изпратен по компетентност на 
Община Априлци, ОДБХ и ДЛС Русалка 

2. 02.02.207 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за изхърляне на жълт прах от комин 
на цех, намиращ се на изхода на с. Гложене 
по посока гр. Тетевен 

РИОСВ - 
Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 
е замърсяване с дървесни трици на значителна 
площ около комина на инсталацията за произ-
водство на пелети. Финият дървесен прах е 
отложен, както върху терена в непосредствена 
близост до комина, така и върху терена, нами-
ращ се от отсрещната страна на основния път 
между с. Гложене и гр. Тетевен. Дадени са 
предписания за почистване на замърсените 
терени и писмено уведомяване на РИОСВ 
Плевен за тяхното изпълнение. 

3. 02.02.2017 По пощата 
Сигнал за незаконна сеч на дървета. Извър-
шителите са настанени в жилищна сграда на 
"Жилфонд" ОП, гр. Плевен 

Община 
Плевен 

Сигналът е адресиран до Община Плевен.. 

4. 09.02.2017 По пощата 

Сигнал за изхърляне на птичи тор, отпадъч-
ни води и трупове на умрели птици,върху 
държавни горски територии от селскосто-
пански сгради за отглеждане на птици. в 
землището на с. Умаревци и с. Йоглав, об-
щина Ловеч. 

ДГС-Ловеч 

ДГС-Ловеч е извършил проверка съвместно 
със служители на БАБХ-Ловеч. При провер-
ката се е установило, че нарушителите са по-
чистили изхвърлените отпадъци от птича тор 
и тела на мъртви птици, но не са отстранени 
битови отпадъци в подотдел 243 "е"-ДГТ. 
Съставен е АУАН по ЗГ. Направено е предпи-
сание със срок от един месец за отстраняване 
на битовите отпадъци. 

5. 21.02.2017 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за премахнат метален стълб и разру-
шено върху него щъркелово гнездо, нами-

РИОСВ-
Плевен  

При проверката е установено, че стълбът (съ-
ответно и гнездото) е премахнат, но не са ус-



ращо се в двора на Автобазата при с. Ясен,  тановени датата на премахването му и извър-
шителят на нарушението. При провеждането 
на седмото преброяване на белия щъркел на 
06.07.2015 г. е имало гнездо. Съгласно прило-
жените обяснения от управителя на фирмата 
се разбира, че извършителят е неизвестен. 

6. 22.02.2017 По ел. поща 

Сигнал за отпадъчен продукт - въглещен 
прах от работата на инсталация за произ-
водство на дървени въглища по реторен спо-
соб, намиращ се в землището на с. Калейца, 
общ. Троян, който уврежда здравето на хо-
рата и технически агрегати в машини и съо-
ръжения на територията на цеха. 

РИОСВ-
Плевен 

При проверка на място е констатирано, че 
"Инсталацията за производство на дървени 
въглища по реторен способ", не е в експлоата-
ция. Обектът е ограден с телена ограда, поз-
воляваща видимост, но е заключен. При оби-
колка извън оградата не констатирано нали-
чие на произведени продукти и образувани 
отпадъци. На представляващата дружеството, 
с писмо са дадени  6 предписания за предста-
вяне на информация и писмено уведомление 
при възобновяване на производството на дър-
вени въглища. 

7. 23.02.2017 По ел. поща 
Сигнал за незаконно разкомплектоване на 
МПС на ул. "Георги Кочев", гр. Плевен 

РИОСВ-
Плевен 

Извършена е проверка в рамките на специали-
зирана полицейска операция. Констатирано е 
наличие на 2 ИУМПС в имот, собственост на 
Община Плевен на ул."Георги Кочев" № 48. 
Дадено е предписание за предаването им на 
лице с документ по чл.35 от ЗУО. 

8. 27.02.2017 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за нерегламентирана дейност с 
ИУМПС в гр. Тетевен, кв. Воловийте, след 
"Олина 2000" ООД. До незаконната автомор-
га се достига по черен път. 

РИОСВ-
Плевен 

 Предстои проверка. 

9. 28.02.2017 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за автомивка, намираща се в гр. Тро-
ян, която излива отпадъчни води на улицата. 

РИОСВ-
Плевен 

Предстои проверка. 

 


