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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл    

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввооррннаа  

ииннссттииттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1. 02.12.2011 Сигналът е 

постъпил по 

пощата 

На територията на общината е 

изградена автомивка,която извършва 

постоянни нарушения.Не е ясно къде 

отива водата от нея,може би към 

язовира в града.Извършва се и смяна 

на автомобилни масла ,за което няма 

необходимите документи. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка. 

Констатирано е, че от отчистните 

съоръжения към автомивката няма 

изтичане на води. Направено е 

предписание. 

2. 02.12.2011 

 

Сигналът е 

постъпил на 

“Зелен телефон” 

Камиони на намиращата се в близост 

до парк “Кайлъка” Асфалтобаза 

къртят и изсипват всичко в природата 

 

РИОСВ – Плевен 

Открити са нерегламентирано 

изхвърлени отпадъци от пътно-

ремонтни дейности. Не са открити 

причинителите. Установена е 

самоличността на водача на 

товарния автомобил, собственост 

на “Инжстрой”ЕООД. Съставен му 

е акт за установяване на 

административно нарушение. 

3.  

07.12.2011 

Сигналът е 

постъпил по 

електронната 

поща. 

Извозване на отпадъци с различен 

произход на сметището на гр. 

Ябланица. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършени са два броя проверки- в 

"Златна Панега цимент" АД и на 

депо Ябланица.Приемането и 

предаването на отпадъци е 

извършено в нарушение на 

ЗУО,поради което РИОСВ-Плевен 

ще санкционира "Златна Панега 

цимент" АД и Кмета на общината 

4.  

16.12.2011 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Разораване на пасища и ливади в 

землището на с. Лесидрен – ЗЗ 

“Васильовска планина” 

 

 

 

5. 20.12.2011 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

От комина на шивашко предприятие в 

град Червен бряг, всекидневно излиза 

дим със сажди и неприятна миризма, 

най-вероятно от изгаряне на 

  



синтетични парцали. 

6. 21.12.2011 Сигналът е 

постъпил по 

електронната 

поща. 

Унищожаване на природно 

местообитание предмет на опазване в 

Натура 2000 ЗЗ BG 0000240 Студенец 

  

7. 22.12.2011 Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

Съмнение в достоверността на 

документите на Мехмед Ахмедов 

Хаджов от с. Борима,обл. 

Ловеч,даващи му право за добив на 

дървесина. 

  

8. 23.12.2011 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Румен Рачев, гори метали с киселини 

в двора на сладкарницата и магазина 

в центъра на село Баховица. Носи се 

непоносима миризма. 

  

9. 27.12.2011 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Изпускане на водите от басейна на 

ВЕЦ “Камен ред” в река Осъм 

БДУВДР Сигналът е изпратен до БДУВДР за 

решаване по компетентност. 

 


