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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 04.05.2018 По ел. поща 
Сигнал за нашествие от комари в гр. Долна 

Митрополия 

Общ. 

Д.Митропол

ия 

Препратено по компетентност до община 

Долна Митрополия 

2. 08.05.2018 По поща 
Сигнал за нерегламентиран добив на расте-

ния 

Община 

Плевен 

Препратено по компетентност до община 

Плевен 

3. 09.05.2018 По ел. поща 

Сигнал за проверка на територията на обл. 

Плевен и Ловеч относно регистрацията и 

ограничаване на химикали 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена проверка на посочените зони в 

областите – дадени предписания и наложени 

наказателни административни мерки 

4. 10.05.2018 
На „ Зелен 

телефон“ 

Сигнал за много силен шум след 20ч. на те-

риторията на ТЕЦ-Плевен 

РИОСВ 

Плевен 

Извършено контролно измерване от РЛ-

Плевен, дадени предписания след последващ 

контрол. Нивата на шум не превишават уста-

новените граници 

5. 10.05.2018 
На „ Зелен 

телефон“ 

Сигнал за изкупуване на нерегламентирани 

билки 

РИОСВ - 

Плевен 

След извършена проверка е изготвен конста-

тивен протокол с предписания към кмета на с. 

Ставерци, който ще подлежи на администра-

тивнонаказателна отговорност при неизпъл-

нението на предписанията 

6. 11.05.2018 
На „ Зелен 

телефон“ 

Сигнал за изкупуване на нерегистриран бъз в 

с.Брегаре 

РИОСВ 

Плевен 
Сигналът е неоснователен. 

7. 14.05.2018 
На „ Зелен 

телефон“ 

Сигнал за трактор, който почиства пръскачка 

като изхвърля промивните води в р.Вит 

ОДБХ              

Плевен 
Препратен по компетентност. 

8. 16.05.2018 
На „ Зелен 

телефон“ 

Сигнал за незаконна автомивка в с.Бреница, 

с чийто промивни води се вреди на почвата в 

околността 

Общ.Кнежа  Препратен по компетентност. 

9. 17.05.2018 По ел.поща 
Сигнал от Гложенски манастир за незаконни 

сечи в землището на с.Малък извор 

РИОСВ 

Плевен 

При направена проверка изготвен доклад, в 

който са описани  подотдели(насаждения) и не 

се констатира сеч. 

10. 17.05.2018 По поща 
Сигнал за отглеждане на 6 бр.крави, който 

често се пускат в района без надзор и нана-

РИОСВ 

Плевен 

След извършена проверка е съставен акт за 

установяване на административно нарушение. 



сят щети. Сигналоподателя съобщава и за 

нерегламентирана автомобилна дейност от 

същия гражданин, отглеждащ кравите. 

11. 21.05.2018 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за изкупуване на охлюви и билки без 

регистрация на пунктове за целта 

РИОСВ 

Плевен 

След извършена проверка на място е съставен 

констативен протокол, в който е описано, че 

сигналът е неоснователен. 

12. 23.05.2018 
Чрез БДДР-

Плевен 

Сигнал за изхвърлени на нерегламентирани 

места строителни отпадъци в близост до ре-

ката, преминаваща през с. Шипково 

РИОСВ 

Плевен 

След извършена съвместна проверка с БДДР-

Плевен е констатирано нерегламентирано за-

мърсяване, за което са дадени предписания за 

почистването му на общ. Троян 

13. 28.05.2018 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за изхвърлени варели до чешмата на 

изхода до с. Шияково, съдържащи химичес-

ки отпадъци 

Общ. Гу-

лянци 
Препратен по компетентност. 

14. 28.05.2018 По поща 
Сигнал за незаконна сеч на орехово дърво и 

клоните му 

Община 

Ловеч 
Препратен по компетентност. 

 


