
ППРРИИЕЕТТИИ  ССИИГГННААЛЛИИ    ППОО  ““ЗЗЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООНН””  ИИ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННААТТАА  ППООЩЩАА    

ВВ  РРИИООССВВ  ––  ППЛЛЕЕВВЕЕНН  ЗЗАА  ППЕЕРРИИООДДАА  

0011..0033..22001199  гг..  ––    3311..0033..22001199  гг..  

  

  

  
ДДааттаа  

ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--
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ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 06.03.2019 По ел. Поща 
Сигнал срещу Беър Грилс и Скот Истууд, 

ядящи смок мишкар 

РИОСВ-

Плевен 

След проверка на експерти от отдел биораз-

нообразие на РИОСВ-Плевен се констатира, 

че в клипа е заснет царевичен смок, който не 

е защитен вид. Сигнала е неоснователен. 

2. 07.03.2019 
На служебен 

телефон 

Незаконно сметище, датиращо от години в 

гр.Белене - сигналоподателя твърди, че 

вследствие на саниран жилищен блок стро-

ителните отпадъци от него се изхвърлят в 

трап с подпочвени води и мирише 

община 

Белене 
Препратено по компетентност до общ.Белене 

3. 08.03.2019 
На зелен теле-

фон 

Описание на нарушението: мътни отпадъч-

ни води се изливат в р.Осъм.  Предполагаем 

дебит около 2-5 l/s. На разстояние от около 

100-200 м има жилищни блокове и хотел. 

ОДБХ-

Плевен 
Препратен по компетентност ОДБХ-Плевен 

4. 11.03.2019 
На зелен теле-

фон 

Към моста на р. Осъм при с. Трънчовица е 

установено огромно количество мъртва ри-

ба 

ОДБХ-

Плевен 
Препратен по компетентност ОДБХ-Плевен 

5. 11.03.2019 По ел.поща 

Получен сигнал от г-н Адриан Асенов за 

върба, разположена в непосредствена бли-

зост до езерото в централната част на ЗМ 

"Кайлъка", която е изгнила и представлява 

опасност за минаващите по алеята 

РИОСВ-

Плевен 

Съгласно утвърденият със заповед на МОСВ  

план за управление на защитена местност 

"Кайлъка", цитираното дърво попада в защи-

тена местност. РИОСВ-Плевен не възразява 

срещу необходимостта от премахването на 

дървото, вследствие на чието отсичане да се 

засади и отгледа фиданка от същия вид и на 

същото място 

6. 12.03.2019 
На служебен 

телефон 

Сигнал за разрушено щъркелово гнездо в 

гр. Червен бряг 

РИОСВ-

Плевен 

След извършена проверка е установено,че 

гнездото не е заето от екземпляри от вида бял 

щъркел. Същото е преместено на платформа, 

монтирана върху стълб на електропреносната 

мрежа в близост до сградата. 



7. 14.02.2019 По ел.поща 

Неефективност на предприетите действия 

относно закриване и рекултивиране на сме-

тище, замърсяващо водата, полето и възду-

ха на с.Гложене 

РИОСВ-

Плевен, 

община 

Тетевен 

При проверка е установено, че обектът рабо-

ти. Предприети са мерки за почистване на 

терените извън ПСТБО. Станцията се изпол-

зва по предназначение. Центърът за рецикли-

ране работи. 

ПСОВ с. Гложене работи. ПСОВ на 

с.Гложене подлежи на планов контрол през 

третото тримесечие на 2019 г  

8. 18.03.2019 
На зелен теле-

фон 

Недялко Бирбочуков има в двора си на ул. 

"23-ти септември" незаконна автомивка 

РИОСВ-

Плевен; 

БДДР-

Плевен, 

Към момента на проверката не е констатира-

но измиване на автомобили, формиране и 

отвеждане на отпадъчни води извън имота. 

9. 18.03.2019 По ел. Поща 
Продължаващо замърсяване на р. Осъм от 

завода за хартия в с. Черковица 

РИОСВ-

Плевен 

На "Клеърс"ЕООД е наложена имуществена 

санкция в размер на 15 000лв. във връзка с 

изтекъл срок за изпълнение на условие от 

комплексно разрешително, относно изграж-

дане и въвеждане в експлоатация на пречист-

вателно съоръжение за третично пречистване 

на отпадъчни води. Съоръжението се изграж-

да. 

 

10. 
19.02.2019 По ел.поща 

На бул. "Българска авиация" до колелото на 

метро  пътният участък е покрит с фин прах 

община 

Плевен 

Препратен по компетентност до община Пле-

вен 

 

11. 
20.03.2019 По ел.поща 

Сигнал за непоносима миризма от фабрика 

за производство на гъши дроб около 

с.Йоглав 

РИОСВ-

Плевен 
Предстои заключителна фаза 



12. 22.03.2019 По ел.поща 
Сигнал за сметище край с.Дерманци-

попадащо в НАТУРА 2000 

РИОСВ-

Плевен 
Предстояща проверка 

13. 25.03.2019 По ел.поща 
Нелегална продажба на папагали и неху-

манно отношение към животни 

ОДБХ-

Плевен 
Препратен по компетентност ОДБХ-Плевен 

 

14. 
26.03.2019 Лично 

Сигнал за разкомлектоване на ИУМПС, в 

с.Мусалиево, обл.Никопол 

РИОСВ-

Плевен 

Препратен по компетентност до общ. Луко-

вит 

15. 

 
26.03.2019 По ел.поща 

Имот на Троянски манастир е превърнат в 

сметище 

РИОСВ-

Плевен 

След извършена проверка на място се уста-

новява наличие на битови отпадъци. Дадени 

предписания за почистване. Уведомена е 

общ. Троян да осъществи контрол относно 

изпълнението на предписанията. 

16. 27.03.2019 По ел.поща Замърсяване на парк "Кайлъка" - Плевен 
община 

Плевен 

Препращане по компетентност до община 

Плевен 

17. 27.03.2019 По ел.поща 
Замърсени участъци в кв.Дружба, 

гр.Плевен-между блокове 412 и 412а 

община 

Плевен 

Препращане по компетентност до община 

Плевен 



18. 28.03.2019 По ел.поща 
Сигнал за силна миризма на горящи гуми, 

на лак и сяра. 

РИОСВ-

Плевен 
При проверката не са установени нарушения  

 

 

 

 


