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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 05.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

От мелницата в гр.Долни Дъбник се изпус-

кат неораганизирани прахови емисии. 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършена е проверка.В деня на подаването 

на сигнала е имало технически проблем,който 

е отстранен преди започване на проверката. 

При проверката не е констатирано изложеното 

в сигнала. 

2. 

 
 
 

10.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

В горната част на р.Бели Осъм гр.Троян от  

автомивка и предприятие за химическо чис-

тене системно се изхвърлят отпадъци. 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

При проверката е установено нерегламенти-

рано изхвърляне на отпадъци от сервизни 

дейности. Дадено е предписание за почиства-

не. Ще се извърши последващ контрол. 

3. 11.09.2019 064-806-950 
От няколко дни гори старото сметище в 

гр.Червен Бряг 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършени са проверки на вероятните източ-

ници. Установено е самозапалване и тлеене на 

двете общинско депо. Дадени са предписания. 

Общинските служби предприемат своевре-

менни мерки за ограничаване и намаляване на 

емисиите от депото чрез  допълнително зап-

ръстяване и гасене. 

4. 12.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

Пътя за село(срещу старата телефонна стан-

ция) Бохот са изхвърлени големи количества 

отпадъци 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършена е проверка на място.Установено е 

изложеното в сигнала. Дадено е предписание 

за почистване. 

5. 13.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

Задушлива, неприятна миризма в периода 

03:00-6:60 в източната част на гр.Долни 

Дъбник 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

 

Извършени са проверки за установяване на 

вероятните източници. Установено е самоза-

палване и тлеене на общинско депо с преуста-

новена дейност, съпътствано с неблагоприят-

ни климатични условия – вятър, сухо и горе-

що време. Дадени са предписания. 



6. 16.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

От гр.Долни Дъбник до гр.Плевен има зади-

мяване и дишането е затруднено 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършени са проверки на вероятните източ-

ници .Установено е ново самозапалване и тле-

ене на старо общинско депо с преустановена 

дейност, съпроводено с неблагоприятни мете-

оусловия. Дадени са предписания. 

Поставена е мобилна автоматична станция 

(МАС) за 72ч. Анализът на получените данни 

показа, че  няма превишаване  на  средноде-

нонощните стойности на показателите. Конс-

татирани са едночасови стойности  на преви-

шаване на ФПЧ10 от тлеенето на общинското 

депо и от опожарени земеделски  масиви. Об-

щинските служби предприемат своевременни 

мерки за ограничаване и намаляване на еми-

сиите от депата чрез  допълнително запръстя-

ване и гасене. 

7. 16.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

Складиране на много кабели в землището на 

с.Малка Желязна с цел горене 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършени са проверки на място. Установени 

са следи от изгаряне. Взети са почвени проби. 

Предстои анализ на резултатите. 

8 17.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

В язовира в Ябланица рибата измира 
РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Извършена е проверка на място. Дадени са 

предписания. 

9 19.09.2019 

Дежурен 

служебен 

телефон 

Въздуха в гр.Плевен има сажди и трудно се 

диша 

РИОСВ-

ПЛЕВЕН 

Установени са самозапалване и тлеене на об-

щински депа с преустановена дейност за 

твърди битови отпадъци, както и обработка на 

земеделски масиви като  вероятни причини за 

замърсяването на въздуха. Процесите са съп-

роводени от неблагоприятни метеоусровия – 

сухо и горещо време и променливо движение 

на въздушните маси. 

От автоматичната станция за контрол качест-

вото на атмосферния въздух са констатирани 

са едночасови стойности  на превишаване на 

ФПЧ10 от тлеенето на общинското депо и от 

опожарени земеделски  масиви. 

 


