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ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1.  

03.08.2011 г. 

 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

На ул. “Кара Кольо” са запалени 

кабели и др. отпадъци и ИУМПС. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка съвместно с 

община Плевен. В момента на 

проверката не се извършва изгаряне 

на гуми. Г-н А. Великов извършва 

разкомплектоване на автомобил 

пред пункт за търговия с черни и 

цветни метали. 

2.    

  05.08.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Роми събират зелена шипка от 

собствените лозя на жалбоподателя и 

ги предават в пунктове за изкупуване 

на билки  в с.Бъркач и с.Ясен 

 

РИОСВ – Плевен  

Извършена е проверка на 

11.08.2011 г. Установено е, че в 

билкозаготвителния пункт в с. Ясен 

не се изкупува плод шипка. 

3.  

05.08.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Правят се просеки (в горски фонд) за 

разширение на въжена градина в ПЗ 

“Съева дупка” 

 

РИОСВ - Плевен 

Извършена е проверка. Установени 

са нарушения за които ще се 

предприемат административни 

мерки. 

4.  

08.08.2011 г.  

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Забелязана е бяла течност в р.Вит, 

дошла откъм левият и бряг , която се 

разпенила и разляла в реката за около 

10 мин. Разнесла се силна миризма на 

птици, забелязани са и кокоши пера. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка съвместно с 

Община Тетевен.Не е констатирано 

замърсяване. 

5.  

08.08.2011 г.  

Сигналът е 

постъпил на 

електронната 

поща. 

Хора от с.Радомирци са прибрали 

ранен щъркел  и го отглеждат в двора 

си . Обадил се е кметът на селото за 

съдействие и изпращане в “Зелени 

Балкани” 

 

РИОСВ – Плевен 

Направена е проверка на 10.08.2011. 

Намерен е 1 бр. от защитения вид 

бял щъркел в безпомощно 

състояние. Птицата е изпратена за 

лечение и отглеждане в Спасителен 

център, гр.Ст. Загора. 

6.  

12.08.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

В село Славяни се изкупуват и 

разкомплектоват стари автомобили и 

хладилници без лиценз. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка.съставен е 

протокол за предупреждение. 

7.  

19.08.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил на 

В малкия язовир в парк “Кайлъка” има 

наличие на умряла риба 

 

РИОСВ - Плевен 

Извършена е проверка взети, са 

проби от водата , не са установени 



“зелен телефон” замърсявания с хром и цианид. 

Вероятната причина за умрялата 

риба е гонка с джетове. 

8.  

22.08.2011 г. 

 

Сигналът е 

постъпил лично 

Водата в рибарник в землището на гр. 

Долни Дъбник е намаляла значително. 

Предполага се,че причината за това са 

строително-ремонтни дейности с 

багер,извършвани в района,който може 

да се намира в Защитена зона 

 

РИОСВ – Плевен 

 

 

 

9.  

30.08.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил по 

пощата 

Изсичане на гори в с. Бохот.  

РИОСВ – Плевен 

 

 

 


