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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 
01.06.2017 

 
На „Зелен 
телефон“ 

Сигнал за изкупуване на билки в нерегист-

риран пункт. Продават се на 

БИОПРОГРАМА, с. Ореховица 

РИОСВ-
Плевен 

При проверка на място се установи, че в обек-
та няма билки в наличност. 

2. 
01.06.2017 

 
По ел. поща 

Сигнал за притежание и продажба на косте-

нурка от защитен вид Европейска блатна 
костенурка, чрез обява в olx.bg . Екземпля-

рът се намира в гр. Плевен. 

РИОСВ-
Плевен 

След получаване на сигнал за продажба на 

обикновена Блатна костенурка от защитен вид 

в интернет сайт за продажби, експерти от 

РИОСВ-Плевен извършиха незабавна провер-
ка. При среща с продавача са получили екзем-

пляра и са го пуснали на свобода в подходящ 

район, в реката до хотел "Кайлъка", гр. Пле-
вен. 

3. 
01.06.2017 

 

На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал срещу мебелно предприятие "Тоникс 

96" ООД от чийто комин се разпространява 

миризма и дим, който обгазява целия квар-
тал. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място и е констати-

рано, че наличното гориво в помещението е 
талаш и дърва. Котелът работи нормално, не е 

констатирано описаното в сигнала разпрост-

ранение на димни газове и миризми в кварта-

ла и къщите на съседите. Сигналът е неосно-
вателен. 

4. 
02.06.2017 

 
По ел. поща 

Сигнал за отрязано вековно дърво от вида 
летен дъб в местността "Маонаско", с. Садо-

вец. Стволът е оставен на земята, а короната 

на дървото е взета. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е, че защитеното дърво е отсечено. Отрязани 
са основни клони, които са взети, а стволът и 

вършината са оставени на място. По време на 

проверката не са установени извършителите 

на сечта. 

5. 
05.06.2017 

 
Лично 

Сигнал за външна тоалетна без вода, следст-

вие на което се усеща силна миризма. Пречи 

на съседите. 

Община 
Плевен 

Препратен за предприемане на действия по 
компетентност до Община Плевен. 



6. 
06.06.2017 

 

Чрез РЛ-

Плевен 

Сигнал за замърсяване на река с фекални 

отпадъци в непосредствена близост до хо-
телски комплекс чифлика Палас Ри-

зорт&Спа. Носи се силна миризма на фека-

лии, особено при затопляне на времето 

РИОСВ-

Плевен 

Община 
Троян 

Извършена е проверка на място. При оглед на 

участък от р. Бели Осъм, граничещ с хотелски 

комплекс не се контстатира наличие на фе-
кални отпадъци в реката. Отпадъчните води от 

хотел "Чифлика палас Ризорт Спа" постъпват 

в ПСОВ в имот, който след механично пре-

чистване заустват в р. Бели Осъм. Няма про-
токол от собствен мониторинг на отпадъчни 

води от обекта. Дадено е предписание ползва-

теля на хотела да подаде заявление за издава-

не на разрешително за заустване на отпадъчни 
води в р. Бели Осъм в БДДР-Плевен. 

7. 
08.06.2017 

 

На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за изкупуване на охлюви в неоргани-

зиран и необявен в РИОСВ-Плевен пункт, в 

къща до старата фурна в с. Търнене, общ. 
Плевен 

РИОСВ-

Плевен 

 

Извършена е проверка на място. На посочения 
адрес няма поставена табела за изкупуване на 

охлюви. Не са установени охлюви в налич-

ност. 

8. 
12.06.2017 

 
Чрез тел. 112 

Сигнал за изхвърляне на вода от септична 

яма, намираща се на ул. "Петко Войвода" № 

11, гр.Тръстеник 

Община 

Долна Мит-

рополия 

 Извършена е проверка от община Долна 

Митрополия и не е установено нарушение 

относно изхвърляне на отпадъчни води от 

септична яма намираща се на ул. "Петко Вой-
вода", гр. Тръстеник. В имота и улицата около 

него не са установени замърсявания. 

9. 
13.06.2017 

 
Чрез МОСВ 

Сигнал за МПС с изтекъл знак за технически 

преглед паркирани на имоти общинска собс-
твеност. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място и е констати-
рано, че на ул."Тодор Каблешков" №15 е пар-

киран лек автомобил с изтекъл срок за техни-

чески преглед. Община Ловеч е издала пред-

писание за преместването му от общинския 
терен в срок до 14 дни. На ул. "Христо Ботев" 

№ 50, не се констатира наличие на автомобил. 

Преместен е в собствен имот, след предписа-
ние от Община Ловеч. 

10. 
14.06.2017 

 

На „Зелен 

телефон“ 

Сигнал за запрашване на въздуха от дърве-

сен прах, вследствие работата на дървообра-
ботващи машини. Прахът се изхвърля през 

вентилатор на фасадата на сградата. Замър-

сяването на въздуха от дейността е от някол-

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място и е констати-

рано, че работните газови потоци, носители на 
дървени частици и дървесен прах се улавят от 

обща аспирация и се отвеждат в циклон. Ута-

еният прах се събира в бик-бек чувал. Дадени 



ко месеца. са предписания за класифициране на отпадъ-

ците по реда на Наредба № 2 и да се предпри-

емат технически и технологически мерки на 
инсталацията на цеха, с цел недопускане от-

веждане на прах извън границите на предпри-

ятието. 

 

11. 

16.06.2017 

 
Чрез МОСВ 

Сигнал за пункт за изкупуване на черни и 

цветни метали и площадка за бракувани ав-

томобили в с. Брестовец, който пречи на жи-

вущите. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място от експерти 
на РИОСВ-Плевен. Констатирано е, че дейст-

ващият ПУП-ПРЗ е одобрен със Заповед на 

Община Плевен. Дадено е предписание на 
управителя на фирма "Деси 75" ЕООД, пред-

варителното третиране на отпадъците да се 

извършва в затворено помещение с цел пре-

дотвратяване на шум и миризми от дейността 
на дружеството. 

 

12. 

20.06.2017 

 

На "Зелен 

телефон" 

Сигнал за изоставена сграда (бивше "Сла-

дост"), в която всяка сутрин към 7 часа се 
горят неизвестни неща. Случва се и перио-

дично през деня. Носи се задушлива мириз-

ма и пушек. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Не е устано-

вено горене, както и видими следи от горене. 

13. 
21.06.2017 

 
По ел. поща 

Сигнал за незаконно добиване на инертни 

материали от реките Искър, Вит, Осъм и Ро-

сица от лица, които не притежават разреши-

телно за тази дейност. 

РИОСВ-

Плевен 

БДДР-

Плевен 

Предстои съвместна проверка с БДДР-Плевен 

и РИОСВ-Плевен. 

14. 
22.06.2017 

 
На "Зелен 
телефон" 

Сигнал за умрели лястовици в землището на 

с. Лозица, общ. Никопол, в резултат на тре-

тиране на обработвяемата земя с пестициди. 

ОДБХ-
Плевен 

Препратен по компетентност до ОДБХ-
Плевен 

 

15. 

26.06.2017 

 

На "Зелен 

телефон" 

Сигнал за силна миризма на ферментирала 
каша от плодове, идваща от "Винпром" АД, 

гр. Троян 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. При нея е 

установено, че в периода 01-24.06.2017 г. е 

извършено почистване на сушилните полета и 
прехвърляне на течни части от една лагуна 

към друга. В резултат на тези действия е нас-

тъпило отделяне на неприятни миризми. Да-

дено предписание. 

 

16. 

 

28.06.2017 
На "Зелен 
телефон" 

Сигнал за извършване на нерегламентирано 

събиране на фекалии от тоалетни след 18 

часа. Събрания материал се изхвърля в сухо 

Община 
Искър 

Препратен по компетентност до Община Ис-
кър. 



дере на територията на бившата лимонадена 

фабрика (в района срещу КФ "Пелтина"), гр. 

Искър. Разнасят се неприятни миризми. 

17. 29.06.2017 
На "Зелен 

телефон" 

Сигнал за замърсяване в пещера „Проходна“ 

от действията на снимачен екип. Вдига се 

шум и има умрели прилепи. Няма химически 

тоалетни и се замърсява района. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е, че в момента на проверката не се извършват 

снимачни дейности в пещерата. Не са устано-

вени замърсявания с отпадъци и умрели при-
лепи. На паркинга пред пещера "Проходна" е 

разположен камион - тоалетна. Сигналът е 

неоснователен. 

 


