
ПРИЕТИ СИГНАЛИ  ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
Предприети действия 

1.  08.07.2020 По имейл 
Строителство на водоем в непосредствена 

близост  до местната р.Бабек 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР 

Изпратен по компетентност до БДДР. Извършена е 

проверка. 

2.  10.07.2020 
По пощата 

 

Спазване на условията от решение по ОВОС №7-

5/2013.г за одобряване на ИП за " Изграждане на 

газопровод "Южен поток".  

 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР 

Извършена е съвместна  проверка с БДДР. 

Условията изложени в сигнала са спазени. 

3.  13.07.2020 

Зелен  

Телефон, 

чрез 112 

На територията на с.Малиново и с.Йоглав 

общ.Ловеч  фирма   пръска с препарат      

Глифозад " който бил забранен. 

РИОСВ-

Плевен, 

ОДБХ-Ловеч 

Препратен по компетентност. Извършена е 

незабавна проверка на място. Не са констатирани 

нарушения. 

4.  14.07.2020 
Дежурен     

телефон 

При извършване на ремонтните дейности на 

газопровода са изхвърлени  строителни 

отпадъци в имота на  сигналоподателя 

РИОСВ-

Плевен, 

Консорциум 

АРКАД ЗДДЗ,  

общ. Луковит 

Изпратен по компетентност до Консорциум АРКАД 

ЗДДЗ и общ.Луковит   

5.  17.07.2020 
Зелен       

телефон 

В гр.Тетевен в центъра реката е замърсена със 

зеленикав цвят без мирис 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР,общ.Те

тевен 

Извършена е съвместна проверка с БДДР. 

Изложеното в сигнала не е установено. 

6.  21.07.2020 По пощата 

Изхвърлени строителни и битови отпадъци  на 

изоставена кариера за добив на варовик в 

местност "Габровица" землище на с.Малък 

Извор  общ.Ябланица 

РИОСВ-

Плевен 

 

Извършена е проверка на място. Дадено  е 

предписание  за почистване на  общ.Ябланица. 

Извършено е почистване на констатираното 

замърсяване. 

7.  27.07.2020 

Дежурен  

телефон 

 

Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води 

и препарати върху скалите през пробита за целта 

дупка  от автомивка в гр.Луковит  

 

РИОСВ-

Плевен, общ. 

Луковит 

 

Препратен по компетентност на общ.Луковит. 

Извършена е проверка изложеното в сигнала не е 

констатирано. 

 

8.  
29.7.2020 

 

Зелен       

телефон 

 

Извън дигата на реката в с.Торос има камиони с 

баластра  

 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР 

 

Извършена съвместна проверка  с БДДР. 

Установени са нарушения, за които са предприети 

съответните административни мерки  

 

9.  
30.7.2020 

 

Дежурен  

телефон 

 

От хотел "Вежен" с Рибарица  се изпръскат 

фекални води, които текат по улицата. 

 

РИОСВ-

Плевен, 

БДДР 

 

Извършена е проверка.Дадени са предписания  

 

 


