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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 01.10.2014 
На "зелен 

телефон" 

Сигнал за опожаряване на нива, намираща се 

в местността "Брегарска граница", землище 

с. Ставерци.  

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място на 03.10.2014 

г. Констатирано е опожаряване на два съседни 

масива с ожънато жито. Снети са координати-

те на масивите. Изпратено е писмо до Общин-

ска служба „Земеделие“, гр. Долна Митропо-

лия за получаване на информация за местопо-

ложение и номер на имотите, начин на трайно 

ползване, площ, собственост и др. с цел пред-

приемане на последващи действия. 

2. 03.10.2014 
На "зелен 

телефон" 

Сигнал за обгазяване на гр. Луковит от сме-

тището край "Полихим". Димът е с черен 

цвят 

РИОСВ-

Плевен 

Община 

Луковит 

Извършена е проверка на 03.10.2014 г. Напра-

вен е оглед на съществуващото общинско де-

по в землището на гр. Луковит ПИ № 

44327.197.9. Намерени са изгорели автомо-

билни гуми напътя, водещ към депото и почти 

догоряла купчина смет. Проверката е напра-

вена в присъствието на служители на Община 

Луковит и са предприети незабавни мерки за 

засипване на запалените отпадъци и почист-

ване на пътя от изгорелите гуми. 

3. 06.10.2014 
На "зелен 

телефон" 

Сигнал за запалено царевично стърнище в 

землището на с. Ставерци 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на 06.10.2014 г. Конс-

татирано е опожаряване на масив с ожъната 

царевица. Снети са координати. Изпратено е 

писмо до Общинска служба „Земеделие“, гр. 

Долна Митрополия за получаване на инфор-

мация за местоположение и номер на имотите, 

начин на трайно ползване, площ, собственост 

и др. с цел предприемане на последващи дейс-

твия. 



4. 06.10.2014 
На "зелен 

телефон" 

От събота 04.10.2014 г. вечерта по река Дъб-

нишка бара има сиво-зелени петна. При пол-

зване на вода от барата, ръцете не се изми-

ват, а остават мазни и лепкави 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена проверка на "Марица олио" АД на 

14.10.2014 г. Установено е, че предприятието 

не работи, поради авария на котел в парова 

централа. Демонтирана е помпа на пречиства-

телно съоръжение за производствени отпа-

дъчни води от предприятието. Направен е ог-

лед на участък от р. Дъбнишка бара в мястото 

на заустване на колектор за отпадъчни води от 

площадката на обекта в реката. Установено е 

заустване на порок отпадъчни води. Дадено е 

предписание на дружеството за прекъсване 

заустването на битови и производствени отпа-

дъчни води със срок 23.10.2014 г. Извършен 

последващ контрол на 29.10.2014 г. Не е конс-

татирано  заустване на отпадъчни води от 

площадката на предприятието в реката. 

5. 24.10.2014 
На "зелен 

телефон 

Сигнал за изкупуване на трънка, глог и шип-

ка без позволително с. Градина от С.М. И. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на 29.10.2014 г. Конс-

татирано е, че към момента на проверката 

билкозаготвителния пункт не работи. 

 


