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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 02.09.2013 По е-поща Сигнал срещу Ф.П. ,който редовно бракони-

ерства и има ловни трофеи,кожи и др. 

РИОСВ-

София 

Изпратен за решаване по компетентност на 

РИОСВ-София. 

2. 02.09.2013 По е-поща От цех, собственост на “Полихим СС” АД, се 

замърсява атмосферния въздух на гр. Луко-

вит. Обгазяванията на града са късно вечер и 

рано сутрин.  

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка от комисия в четири 

пункта извън работната площадка. Не са уста-

новени неприятни миризми или други интен-

зивно миришещи вещества, разпространяващи 

се от производствената площадка на предпри-

ятие "Полихим СС" . Работата на предприяти-

ето подлежи на контрол по изпълнение на Ус-

ловия по КР № 440/2012. 

3. 05.09.2013 По е-поща Изсечени са орехови дървета в село Бохот. Община 

Плевен 

Изпратен за решаване по компетентност на 

община Плевен. 

4. 12.09.2013 По пощата Нелегално се търгува с черни и цветни мета-

ли в село Новачене 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Не е конста-

тирано наличие на отпадъци от черни и цвет-

ни метали, както и извършване на търговска 

дейност с такива. 

5. 16.09.2013 На "зелен 

телефон" 

Кметът на с.Тодорово отглежда защитен вид 

- бухал. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е незабавна проверка на място. 

Установено е, че двама козари са намерили 

бухал и са го предали на кмета на селото. На 

сутринта на следващия ден бухалът е умрял.  

6. 18.09.2013 На "зелен 

телефон" 

При ветровито време се носи непоносима 

миризма от “Винпром”- Троян в квартала на 

подателя на сигнала в гр. Троян. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е 

наличие на неприятна миризма с източник 

голямо изсушително поле за обезалкохолена 

плодова каша, разположено на територията на 

"Винпром Троян" АД. Дадено е предписание 

за отстраняването му. 

7. 20.09.2013 По е-поща Във връзка с изграждането на пречиствател-

на станция в гр. Ябланица се извършват 

взривове на улицата на която живее подателя 

Община 

Ябланица 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Ябланица. 



на сигнала. Жувущите в околността се при-

тесняват от възможни щети. 

8. 24.09.2013 На "зелен 

телефон" 

В канал за повърхностни води са се включи-

ли заведения и къщи, след което всичко се 

излива в земеделски земи в с. Орешак. 

РИОСВ-

Плевен 

 Извършена е проверка на място.Дадено е 

предписание на кмета на  Общинна Троян да 

се прекъсне заустването на отпадъчни води в 

канализация за повърхностни води в с. Оре-

шак. 

 

9. 26.09.2013 На "зелен 

телефон" 

Хотел "Планината" в с. Рибарица няма пре-

чиствателно съоръжение и излива отпадните 

си води непречистени в реката минаваща 

през селото. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Не е конста-

тирано заустване на отпадъчни води от хотел 

"Планината" в р. Заводна. Тъй като обектът не 

притежава разрешително за заустване на от-

падъчни води е дадено предписание да се по-

даде заявление в БДУВДР за издаване на та-

кова. 

 


