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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 01.08.2013 На "зелен 

телефон" 

От 2 седмици в с. Бръшляница, 

гр.Славяново, с.Ясен се изкупуват зелени 

шипки. 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка. В 2 пункта са открити 

зелени шипки. Съставени са актове за устано-

вяване на административно нарушение. 

2. 05.08.2013 По пощата Обработване на земя между дигите на с. Из-

грев до гр. Славяново, попадаща в Натура 

2000. 

РИОСВ - 

Плевен, 

Община 

Левски 

Изпратено е писмо до община Левски за ин-

формиране на РИОСВ относно резултатите от 

извършената проверка и предприети действия. 

3. 06.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Зад магазин и кафе в гр.Ловеч, ж.к."Здравец" 

е монтирана тръба, от която изтичат отпадни 

води. Носи се неприятна миризма. 

Община 

Ловеч 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Ловеч. 

4. 07.08.2013 На "зелен 

телефон" 

От канализационен колектор на предприятие 

за производство на хартия в с. Черквица се 

заустват отпадъчни води в р. Осъм. Реката е 

побеляла. 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено е, 

че дружеството зауства отпадъчни води в р. 

Осъм. Обяснението е, че се извършват тестове 

на строящата се в момента локална пречиства-

телна станция (ПСОВ). Взета е водна проба на 

изхода на канализационния колектор от точка 

на заустване, преди вливане в р. Осъм, за из-

питване в Регионална лаборатория ИАОС - гр.  

Плевен. За констатираните при проверката 

нарушения е съставен акт за установяване на 

административно нарушение и е дадено пред-

писание незабавно да се преустанови изпуска-

нето на отпадъчни води в р. Осъм. 

5. 12.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Перило намиращо се на разклона за с. Балка-

нец замърсява реката с перилни препарати. 

РИОСВ-

Плевен и 

БДУВДР 

Направена е проверка от експерти на РИОСВ - 

Плевен и БДУВДР - Плевен на ДЗЗД "Бара 

Римски път", гр. Троян – перило за пране на 

битови дрехи. Установено е, че фирмата има 

издадено разрешително за водовземане от по-

върхностен воден обект река Кнежа, десен 



приток на река Бели Осъм с цел на водовзема-

нето: други цели и перило за пране на битови 

дрехи. До момента фирмата изпълнява всички 

условия заложени в разрешителното. В мо-

мента на проверката обекта работи и е конста-

тирано употребата на перилни препарати при 

осъществяване на перилния процес. 

6. 16.08.2013 Лично Извършване на  нерегламентиран добив на 

инертни материали в землището на гр. Пле-

вен. 

МИЕ Изпратен за решаване по компетентност на 

МИЕ. 

7. 16.08.2013 На "зелен 

телефон" 

От тръба, в реката се изтичат кръв и отпадъ-

ци в следствие дейността на кланица в с. Ъг-

лен. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Фирмата има 

издадено Решение № ПН-27-ПР/2013 г. за 

преценяване необходимостта от ОВОС. В мо-

мента на проверката работи транжорна за 

производство на мляно месо и месни заготов-

ки (1-ви етап от инвестиционното предложе-

ние). Кланицата е на етап строеж, като от нея 

не се формират отпадъчни води от нея. Фор-

мираните от транжорната води се заустват във 

водоплътни изгребни ями, като битовите от-

падъчни води се пречистват в локално пречис-

твателно съоръжение (ЛПСОВ). Не се конста-

тира наличие на свързващ водопровод между 

изгребните ями и р. Вит. 

8. 20.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Открити са 6 бр. торби с негодни ПРЗ в сгра-

да на бивше ТКЗС , с надпис на чувалите 

"ДДТ". Намерените торби са изхвърлени в 

полето по нареждане на кметския наместник 

на с. Ралево. 

Община 

Плевен, 

РИОСВ– 

Плевен, ОУ 

ПБЗН – 

Плевен, РЗ 

при ОДБХ – 

Плевен 

Сигналът незабавно е изпратен до кмета на 

Община Плевен за решаване по компетент-

ност и предоставяне на информация. На 

20.08.2013 г. е извършена проверка на място 

от служители на Община Плевен. на 

21.08.2013 г. е извършена повторна проверка 

на място от комисия по Заповед № РД-10-

1277/20.08.2013 г. на кмета на Община Пле-

вен, включваща представители на Община 

Плевен, РИОСВ– Плевен, ОУ ПБЗН – Плевен, 

РЗ при ОДБХ – Плевен, в присъствието на 

кметския наместник на с. Ралево и инспектор 

обществен ред в с. Ралево. Извършено е взи-

мане на почвени проби. След проверката в 

рамките на правомощията на РИОСВ Плевен 



по Закона за управление на отпадъците, е изп-

ратено писмо с предписания с конкретен срок 

за изпълнение до кмета на Община Плевен. 

9. 20.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Въздухът около " Премиер-Пл" АД е замър-

сен и всеки ден мирише на отрови. На хората 

им прилошава. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място, при която не 

е установено разпространяване на неприятни 

миризми на площадката на предприятието и 

извън нея. В момента на проверката техноло-

гичното оборудване на фирмата е работило 

при пълно натоварване. 

10. 20.08.2013 По пощата Превишено е одобреното ползване за сеч в 

имот № 12108.305.40, отдел 267 , подотдел 

"а", земл.с.Врабево, бщ.Троян. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка.Предстои да бъдат 

предприети съответните административно-

наказателни мерки по Закона за биологичното 

разнообразие срещу нарушителя. 

11. 21.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Разораване на имот № 000 276 , земл. с. 

Брестовец с НТП "пасище, мера". 

Община 

Плевен 

Препратен до Община Плевен по компетент-

ност и в качеството й на собственик на засег-

натия имот. 

12. 21.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Всяка вечер заводът за пластмаса обгазява 

района. Носи се остра, задушлива миризма, 

хората не могат да дишат. Обгазяването за-

почва обикновено между 22:00-23:00 ч. и 

продължава цяла нощ, както и през почивни-

те дни. 

РИОСВ -

Плевен 

Извършена е проверка на място, в момент на 

нормална експлоатация на обекта, при рабо-

тещо технологично оборудване. Не е конста-

тирано разпространение на остра и задушлива 

миризма. 

13. 23.08.2013 На "зелен 

телефон" 

От 4-5 дена от градското сметище на град 

Левски се разнася пушек и неприятни ми-

ризми по улиците, най-вече нощно време. 

РИОСВ -

Плевен 

Извършена е проверка съвместно с Община 

Левски. По данни на общината, пожарът е 

възникнал от запалени сухи треви и се е разп-

ространил по фронта на натрупване на отпа-

дъците в депото. При проверката ситуацията 

вече е била овладяна и не е имало горящи от-

падъци. На собственика на депото е дадено 

предписание за предприемане на конкретни 

мерки за предотвратяване разпространението 

на дим и неприятни миризми, като последст-

вия от пожара в района. 

14. 23.08.2013 На е - поща Незаконна сеч в защитени територии в с. 

Садовец 

РИОСВ-

Плевен 

Изпратено е писмо до подателя на сигнала с 

искане за уточняваща информация. 

15. 23.08.2014 На "зелен 

телефон" 

На територията на "Метекно България"АД, 

гр.Плевен има контрйнер с химикали, от 

който излиза дим. 

РИОСВ -

Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено е , 

че възникналата аварийната ситуация е 

вследствие на човешка грешка от неправилно 



разтоварване на полиол в резервоар за съхра-

нение на изоцианат. Получило се е замърсява-

не на резервоара за съхранение на изоцианат с 

полиол, което е наложило аварийно източване 

на полиола от резервоара с цел недопускане на 

образуване на полиуретанова пяна. Замърсе-

ното количество смес от изоцианат и полиол 

от резервоара се прехвърля в 2бр. IBS кон-

тейнери с вместимости всеки по 1м3 за преда-

ването им като отпадъци.  От единия кон-

тейнер се е получило тлеене на по-

лиуретанова пяна с отделяне на димни газове, 

поради което дружеството информира ОУ 

ПБЗН Плевен. Предприети са действия от РС 

ПБЗН Плевен и ситуацията е овладяна. При 

проверката не са констатирани замърсявания 

на атмосферния въздух на територията на гр. 

Плевен (по данни от Автоматична станция, гр. 

Плевен на ИАОС, РЛ – Плевен), както и ло-

кални замърсявания на въздуха на мястото на 

инцидента, измерен с преносим анализатор на 

ОУ ПБЗН Плевен по време на инцидента. Ня-

ма констатирани  нарушение на законодателс-

твото по контрола на риска от големи аварии с 

ОХВ. На оператора е дадено предписание за 

актуализиране на Доклада за политиката за 

предотвратяване на големи аварии. 

16. 26.08.2013 На "зелен 

телефон" 

От известно време кладенецът на подателя 

на сигнала се пълни с феклии. Предполага 

се, че идват от съседа му. 

Община 

Гулянци 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Гулянци. 

17. 26.08.2013 Лично Разораване и засяване на общински пътища в 

землището на с. Брестовец в ПИ № 000273; 

000166; 000397; 00697; 000207; 000275, 

общ.Плевен. 

Община 

Плевен 

Сигналът е препратен до Община Плевен, ко-

ято е собственик на засегнатите имоти. 

18. 26.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Юлиян и Горан от гр.Луковит изкупуват зе-

лени шипки. 

РИОСВ -

Плевен 

Извършени са проверки на място. В единия от 

пунктовете не е установено наличие на плод 

зелена шипка, а в другия е открит около 1 тон. 

В книга за изкупените, реализираните и на-

личните количества билки няма вписани ко-



личества плод шипка за 2013г. Съставен е 

АУАН. 

19. 28.08.2013 На "зелен 

телефон" 

Кариерата за добив на камък ,намираща се на 

отстояние 500-600 м от първите къщи на с. 

Брестница, към “Златна Панега Цимент” АД 

е на много близко отстояние от първите къ-

щи и при извършване на взривните дейности 

има запрашаване и шум. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място."Златна Пане-

га Цимент" АД организира и провежда своята 

дейност в кариера "Златна Панега" при спаз-

ване изискванията на екологичното законода-

телство. При извършената проверка не са ус-

тановени съществени пропуски или наруше-

ния, водещи до отклонения от приложимите 

норми за компонентите и факторите на окол-

ната среда. Констатира се, че при провеждане 

на взривни работи на по-високи хоризонти, 

поради особеностите на релефа, при небла-

гоприятна посока и скорост на вятъра, след 

взривяване е възможен пренос на запрашени 

въздушни маси до най-близките къщи на с. 

Брестница, както и дискомфорт от краткот-

райни (импулсни) високи нива на шум.  

На ръководството на предприятието е дадено 

предписание да представи в РИОСВ - Плевен 

информация за предвидените през 2013 г. соб-

ствени измервания и сроковете за провежда-

нето им. 

20. 30.08.2013 Лично В р. Вит, с. Крушовица, под моста за с. Пе-

търница, се копае баластра безразборно. По-

лучило се е голямо речно корито с дълбочи-

на над 3 м. и диаметър около 100 м. 

БДУВДР Изпратен за решаване по компетентност на 

БДУВДР. 

 


