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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 
14.11.2016 

 
По ел. поща 

Сигнал за изложени препарирани животни в 
комплекс Чифлика,с. Чифлик,община Троян 

РИОСВ - 
Плевен 

Експерти от РИОСВ - Плевен извършиха про-
верка на място. В механата на комплекса са 
установени изложени на публично място два 
препарирани екземпляра от защитени видове 
животни - Голяма бяла чапла и Обикновен 
мишелов, включени в Приложение № 3 към 
чл.37 на Закона за биологичното разнообра-
зие. Предприети са съответните администра-
тивно наказателни мерки, съгласно закона за 
биологичното разнообразие. 

2. 
18.11.2016 

 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за неприятна задушлива миризма на 
газ в продължение на няколко дни, в района 
на близките къщи на с. Рупци. 

РИОСВ - 
Плевен 

 

Извършена е  проверка на място от експерти 
на РИОСВ Плевен съвместно с инспектор от 
Районна служба "Пожарна безопасност и за-
щита на населението".Установено е, че нами-
ращите се наблизо жилищни сгради на с. Руп-
ци са на кота по-висока от тази на цеха и мяс-
тото за извършване на производствена дей-
ност. Газ пропан-бутан е със специфично тег-
ло по-голямо от това на въздуха и при евенту-
ално наличие, той няма възможност да дос-
тигне нивото на жилищните сгради. При про-
верката  не са констатирани наличие на газ 
пропан-бутан на обекта и около него. 

3. 
24.11.2016 

 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за изхвърляне на отпадъчни води от 
свинарник, намиращ се в местността "Булин 
Дол" по посока отдясно за с. Търнене. Води-
те достигат до река Вит. 

РИОСВ - 
Плевен 

 

Извършена е проверка на място. Установено е, 
че на площадката на дружеството има открит 
канал за дъждовни води за отвеждане и зауст-
ването им в дере, приток на р. Вит. При сухо и 
слънчево време в канала се установи значите-
лен воден поток, в това число наличие и на 



други отпадъчни продукти. При проверката са 
взети водни проби на изход канал от пло-
щадката в точка на заустване за изпитване от 
РЛ - Плевен. 

4. 
28.11.2016 

 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за третирана (червена) царевица в с. 
Милковица, общ. Гулянци, която се разнася 
по нивите и има вероятност от отравяне на 
фазани. 

РИОСВ - 
Плевен 

 

Препратен по компетентност до ОДБХ - Пле-
вен. 

5. 
28.11.2016 

 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за изземване на баластра с техника от 
река в с. Комарево по пътя за с. Крета 

РИОСВ -
Плевен 

Предстои проверка. 

6. 
29.11.2016 

 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за незаконна автоморга в борова гора 
в дясно по пътя за с. Опанец, общ. Плевен 

РИОСВ - 
Плевен 

Предстои проверка. 

 


