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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1.  03.11.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за горене на автомобилни гуми и 

други отпадъци, вечер след 18 часа в района 

на кръстовището на ул. "Георги Кочев" и ул. 

"Гренедерска", гр. Плевен. 

РИОСВ-

Плевен 

В момента на проверката не се констатира 

горене на отпадъци.При проверката е извър-

шен оглед от вън на жилищни имоти и об-

щински терени по протежението на ул. "Геор-

ги Кочев" от бивша Сладкарска кооперация до 

моста над жп линия. В различните имоти са 

установени ИУМПС, в различна степен на 

разкомплектоване. Изпратено е предписание 

до кмета на община Плевен за предприемане 

на действия по компетентност и до ОД на 

МВР за изясняване статута на МПС. Постъпи-

ла е информация по изпълнение на предписа-

нието. 

2.  06.11.2017 По ел. поща 
Сигнал за незаконно изкопана отходна яма 

на тротоара на ул. "Торос" № 25, с. Торос. 

Община 

Луковит 

Община Луковит е извършила проверка на 

място. Установено е, че на тротоарното плат-

но е изградена септична яма. Дадено е нареж-

дане на собственика на имота да премахне 

неотговарящата на изискванията септична 

яма. 

3.  08.11.2017 
На „Зелен 

телефон“ 

Изземване на инертен материал от р. Вит до 

с. Рибен. 

РИОСВ-

Плевен 

БДДР-

Плевен 

В момента на проверката няма изземване на 

наносни отложения. Няма налична механиза-

ция и техника в проверения участък. 

4.  10.11.2017 По ел. поща 

Незаконна автомивка и автосервиз в гр. Тро-

ян, без изградени утайници, маслоуловители 

и калоуловители. 

Община 

Троян 

Препратен по компетентност до Община Тро-

ян. 

5.  10.11.2017 
Чрез БДДР-

Плевен 

Сигнал за умряла риба  в канал Малка Витс-

ка, в следствие на изпуснати води от язовира 

в село Крушовица. 

БДДР-

Плевен 

РИОСВ-

При проверка на място се установи, че не се 

изпуска вода от язовира в повърхностен воден 

обект. При направения оглед на канала под 



Плевен язовирната стена на язовир Крушовица, се 

установи наличие на умряла риба. По инфор-

мация от представителя на арендатора, в язо-

вира няма заустване на битови и производст-

вени отпадъчни води. Дадено е предписание 

от БДДР-Плевен на арендатора за почистване 

на умрялата риба. 

6.  13.11.2017 
На "Зелен 

телефон" 

До жилищен блок в края на с. Рупци, в земе-

делски земи се разтоварва алуминиев прах от 

гр. Златарица, с цел извличане на алуминий. 

РИОСВ-

Плевен 

При проверка на място, се констатира наличие 

на натрупан отпадък, представляващ алуми-

ниев прах и алуминиева шлака на бетонов път 

в землище с. Рупци. Не е установено лицето 

извършило нарушението. Дадено е предписа-

ние на Кмета на община Червен бряг за пред-

приемане на необходимите мерки по почист-

ване на терена. В РИОСВ-Плевен е постъпила 

информация, че отпадъците са почистени. 

7.  14.11.2017 
На "зелен 

телефон" 

Саниране блок на ул. "Шипка" № 26, гр. 

Плевен. Има колонии от прилепи и има 

опасност да бъдат зазидани живи. 

РИОСВ-

Плевен 

При проверка е установено, че на една от сте-

ните на блока на ул. „Шипка“ има потенциал-

ни убежища на прилепи и се чуват звуци, из-

давани от прилепи. При поставяне на скеле на 

описаната по-горе стена, са намерени 13 ек-

земпляра прилепи в безпомощно, но видимо 

добро здравословно състояние. На основание 

Закона за биологичното разнообразие приле-

пите са пуснати на свобода в подходящо мес-

тообитание - в Деветашката пещера, с. Деве-

таки, общ. Ловеч. 

 

8.  14.11.2017 По ел. поща 
Сигнал за нерегламентирано сметище преди 

табелата на с. Мечка, обл. Плевен. 

РИОСВ-

Плевен 

 Извършена е проверка на място.Установено е 

наличие на нерегламентирано изхвърлени от-

падъци, натрупани на три отделни купчинки. 

Дадени са предписания за почистване и конт-

рол от Кмета на община Плевен. Получена е 

информация, че предписанията са изпълнени. 

9.  15.11.2017 
На "Зелен 

телефон" 

В централна част на град Ловеч река Осъм е 

с променен цвят - водата е кафява с пяна на 

повърхността. 

Община 

Ловеч 

Извършена е проверка от служители на об-

щинска администрация Ловеч. Не е установе-

на визуална промяна в цвета на водата на ре-

ката (не се наблюдават черни петна или пяна). 

Не се усеща разнасяне на специфични мириз-



ми. Няма наличие на умряла риба. 

10. 22.11.2017 
 Чрез тел. 

112 

Остра задушлива миризма по пътя в отсечка-

та Луковит-Петревене-Румянцево-Златна 

Панега от фирма за рециклиране на цветни 

метали "Костов Мега Металс" ЕООД в с. 

Златна Панега. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е, че няма следи от изгаряне на кабели и плас-

тмасови или други отпадъци. Не се усеща ост-

ра, задушлива или неприятна миризма. 

 


