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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл    

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввооррннаа  

ииннссттииттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1. 14.03.2010 Сигналът е постъ-

пил на “зелен те-

лефон” 

Сигнал за изгаряне на автомобилни 

окомплектовки 

 

РИОСВ – Плевен  

Община Плевен 

Извършена е проверка на място. Да 

се вземе отношение по компетент-

ност от страна на Община Плевен. 

2. 14.03.2011 Сигналът е постъ-

пил на “зелен те-

лефон” 

Опасност от запалване в следствие 

подпалване на земед. площи (стърни-

ща) 

 

РИОСВ – Плевен  

Извършена е проверка на същия 

ден. Пожар на треви в района на с. 

Български извор няма. Сигнализи-

ращото лице е уведомено по теле-

фона. 

3. 15.03.2011 Сигналът е постъ-

пил на e-mail 

Сигнал за кари  

 

РИОСВ – Плевен  

В периода 2002 – 2010 . са извър-

шени 60 проверки, съставени са 4 

акта на физически лица. При про-

верките е констатирано складиране 

и извършване на търговска дейност 

с варовикови образувания, но не и 

добив на същите. 

4. 16.03.2011 Сигналът е постъ-

пил по пощата 

Сигнал за сеч на дървета в ПЗ “Студе-

нец”, землището на с. Садовец, общ. 

Долни Дъбник 

 

РИОСВ – Плевен    

Извършена е проверка. Констати-

рана е сеч на дървета, главно върби 

в ПИ № 040017, землището на с. 

Садовец. Имотът попада в ЗЗ “Сту-

денец”, BG 0000240. Ще бъдат 

предприети административно-

наказателни мерки. 

5. 19.03.2011 Сигналът е постъ-

пил на “зелен те-

лефон” 

Река Видима, при с. Дебнево, общ. 

Троян се пени 

 

РИОСВ – Плевен  

 

6. 25.03.2011 Сигналът е постъ-

пил на “зелен те-

лефон” 

Булдозер копае баластра от р. Вит при 

“Плевен – Булгартабак” АД, с. Ясен 

РИОСВ – Плевен 

БДДР – Плевен  

Извършена е проверка на 

25.03.2011 г. При нея е установено, 

че ЕТ “Архстрой”, гр. Плевен из-

вършва добив на баластра от р. Вит, 

като има издадено разрешително от 

БДДР – Плевен. Сигнализиращото 



лице е уведомено по телефона. 

7. 28.03.2011 Сигналът е постъ-

пил по факс 

Създадено нерегламентирано сметище 

в местността “Синия вир”, с. Лесидрен 

РИОСВ – Плевен   

8. 31.03.2011 Сигналът е постъ-

пил на “зелен те-

лефон” 

Преди бензиностанцията, на входа на 

гр. Луковит вече трети ден се усеща 

остра, задушлива миризма. Люти на 

очите. 

РИОСВ – Плевен  

 

 

  


