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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 01.06.2016  
На „зелен 
телефон“ 

Сигнал за незаконна сеч в землището на с. 
Малка Желязна 

РДГ- Ловеч Изпратено по компетентност на РДГ- Ловеч 

2. 01.06.2016 По пощата 
Сигнал за недостатъчно висок комин на „То-
никс 96“ ООД 

РИОСВ- 
Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е, 
че височината на комина, в който са изведени 
димните газове от работата на котела отговаря 
на изискванията. 

3. 02.06.2016 По ел. поща 
Сигнал за опасно вековно дърво на ул. 
„Софроний Врачански“ №3 до храм „Св. 
Параскева“ 

РИОСВ- 
Плевен 

Извършена проверка на място.Констатирано е 
наличие на изсъхнали клони на вековно дър-
во- бряст. Направено е предписание на Общи-
на Плевен за премахването на изсъхналите 
клони и замазване на отрезите с блажна боя. 

4. 03.06.2016 Лично 
Сигнал за застрашени вековни дървета в 
град Плевен до ресторант „Спиди“ 

РИОСВ- 
Плевен 

Извършена проверка на място.Констатирано е 
кастрене и пречупване на странични клони, до 
защитеното дървото е монтирано ел. табло. 
Дадено е  предписание на Община Плевен за 
премахване на ел. табло, почистване на отпа-
дъците, поставяне на обозначителна табела за 
защитено дърво, да се предостави в РИОСВ- 
Плевен информация кога и от кого е извърше-
но кастренето и изрязването на клони от за-
щитеното дърво. 

5. 08.06.2016 По ел. поща 
Сигнал за нерегламентирано сметище в гро-
бищния парк в местността Чаира гр. Плевен 

Община 
Плевен 

Изпратено за предприемане на действие по 
компетентност от Община Плевен 

6. 09.06.2016 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за почерняла вода на р. Осъм и нали-
чие на умряла риба. 

РИОСВ- 
Плевен 
Община 
Ловеч 

Община 
Троян 

Във връзка с проверка на р. Осъм веднага са 
уведомени по телефона Община Левски и об-
щина Троян. Направени са проверки на учас-
тъци от р. Осъм на територията на Общини 
Ловеч и Троян, при които не е установена 
промяна в цвета на водата, наличие на пяна 



или умряла риба. Сигналът е неоснователен. 

7. 09.06.2016 По пощата 
Сигнал за незаконен кучкарник и коткарник 
в домът на Диана Маноевска, с. Стефаново, 
Община Ловеч. 

Община 
Ловеч 

Изпратено за предприемане на действия по 
компетентност от Община Ловеч 
 

8. 10.06.2016 По пощата 
Сигнал за застрашено вековно дърво в град 
Плевен (до ресторант „Спиди“)  

 
Община - 
Плевен 

Сигналоподателят е информиран, че вековно 
дърво от вида Летен дъб, намиращо се в Пле-
вен(до ресторант „Спиди“) не е обявено за 
защитено по реда на Закона за биологичното 
разнообразие. РИОСВ- Плевен е компетентна 
само за обявените по реда на ЗБР защитени 
дървета.  

9. 28.06.2016 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за неприятна миризма и замърсяване 
на река Искър от КФ „Пелтина“, гр. Искър 

РИОСВ- 
Плевен 

Веднага е извършена е проверка на място. Из-
вън площадката на обекта не е констатирана 
неприятна миризма. Констатирано е заустване 
на минимално количество отпадъчна вода са-
мо в един от разрешените 4 пункта. 

10. 29.06.2016 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за намерена маймуна, която не е част 
от колекцията на зоопарка в Ловеч 

РИОСВ- 
Плевен 

При проверка на място се установи един ек-
земпляр от вида Зелена морска котка от женс-
ки пол. Екземплярът е немаркиран и не е част 
от колекцията на Зоологическата гради-
на.Зелената морска котка е във видимо добро 
здравословно състояние. Настанена е за отг-
леждане заедно с други два екземпляра от съ-
щия вид във волиера, която отговаря на изис-
кванията на наредба № 6 /23.10.2003 г. 

 


