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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл    

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввооррннаа  

ииннссттииттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1.  

09.09.2011 г. 

 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Подателят на сигнала твърди , че  двора 

на управляваната от него автоморга е 

потънал в дървесина, която е 

разпрашена във въздуха и идва от 

силозите на ф-ма “Ита България”. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка и е 

констатирано отлагане на прах от 

дървесни частици по площадката на 

обекта и по покривите в резултат на 

повреда в аспирацията. Дадени са 

предписания  по ЗЧАВ за 

намаляване и ограничаване на  

разпространяването на прах извън 

обекта. 

2.    

  15.09.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

В с.Сопот до реката е построен канал за 

смяна на масла и ремонт на камиони, 

който замърсява. Обектът се намира 

срещу църквата в селото. 

 

РЗИ - Ловеч 

Сигналът е препратен по 

компетентност до РЗИ Ловеч. 

3.  

15.09.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Подателката на сигнала твърди, че в 

района на местоживеенето и 

периодично и само нощно време (24ч.-

04ч.) се усеща остра задушлива 

миризма(лютива) във въздуха, водеща 

до задушаване и пристъпи. 

Предполага,се че евентуални 

замърсители са предприятия в 

индустриалната зона  до ЖП гарата на 

гр.Левски. 

 

РИОСВ - Плевен 

Извършена е проверка. Установено 

е ,че на общинското депо за твърди 

и битови отпадъци са запалени 

отпадъци от пластмаса.Взети са 

незабавни мерки за изгасяване на 

огъня. Дадени са предписания на 

кмета на община Левски. В 

предприятието в индустриалната 

зона не е констатирано изгаряне на 

отпадъци. 

4.  

15.09.2011 г.  

Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

В с.Ставерци  на ул.Кайлъка №1 и №5 

Сергей Шабански отглежда 

неопределен брой  едър добитък, в 

следствие на което има огромни рояци 

мухи и миризмата е непоносима. За 

септична яма се използва  действащ 

кладенец, шумът от агрегат за доене 

продължава до полунощ а през деня 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка. Направени 

са предписания своевременно след 

почистване на помещенията да 

изкарва твърдия торов отпад,за да 

се избегнат неприятните миризми и 

събиране на мухи,а също така и 

редовно изгребване на течната 

фракция от бетоновите шахти. 



има шум от трактори и фуражомелки. 

5.  

26.09.2011 г.  

Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

Зоран Иванов от с. Славяни излива 

отпадни води на уличното платно. 

 

 

 

6.  

28.09.2011 г. 

Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон”. 

Отпадъците на съществуващото 

общинско депо са запалени.Това се е 

случвало и преди. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка на 

30.09.2011 г. Установено е 

умишлено запалване на отпадъци в 

депото. Причинителите не са 

установени. На собственика на 

депото са направени 3 бр. 

конкретни предписания. 

 


