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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъ--

ппиилл  
ссииггннаалл  

ССииггннаалл  
ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 1 1.9.2015 на "зелен 
телефон" 

Изпусната джибра в река Осъм от "Винпром-
Троян". Реката е с червен цвят 

РИОСВ-
Плевен 
Община 
Троян 

Извършена е проверка на място в три точки от 
р. Осъм от експерт на Община Троян. Замърся-
ване на реката в тези точки от "Винпром-Троян" 
АД не е констатирано, с изключение на третата 
точка, в която се наблюдава бледо оцветяване. 

2. 2 4.9.2015 на елект-
ронна по-

ща 

Металната врата на пещера "Темната дупка" 
при с. Карлуково е разбита. Установено е 
наличие на нови иманярски изкопи. 

Министерс-
тво на кул-
турата 

Изпратен за предприемане на действия по ком-
петентност от Министерство на културата. 

3. 3 7.9.2015 на "зелен 
телефон" 

От сутринта, в района на предприятията 
"Сартен" и "Сторгозия" има неприятна ми-
ризма с органичен произход, като от нагрята 
пластмаса. Такава миризма се усеща перио-
дично след разваляне на времето и когато е 
по-силна дразни очите 

РИОСВ-
Плевен 

Извършена е проверка в "Сартен Бълга-
рия"ООД, на която присъства и жалбоподател-
ката. Направен е оглед на площадката и  лако-
вия цех, където се работи със  органични разт-
ворители и смеси,съдържащи такива. Миризма-
та описана в сигнала не е усетена нито на пло-
щадката, нито в цеха, което е потвърдено и от 
жалбоподателката, която е подписала протокола 
от проверката. 

4. 4 14.9.2015 на елект-
ронна по-

ща 

Сигнал за излязло от границите си сметище в 
село Коиловци 

РИОСВ-
Плевен 
Община 
Плевен 

Извършена е проверка на имот № 000 429, зем-
лището на с. Коиловци. При нея са констатира-
ни наличие на натрупани биоразградими, строи-
телни, пластмасови и текстилни отпадъци. Да-
дено е предписание на Община Плевен за по-
чистване на замърсения терен. 

5. 5 15.9.2015 на елект-
ронна по-

ща 

Сигнал за замърсяване с отпадъци в района 
от кв. Острец на гр. Априлци към хижа Тъжа 

РИОСВ-
Плевен 
Община 
Априлци  

Извършена е проверка от комисия. Констатира-
но е, че на около 270 м. от началото на горския 
път за хижа "Тъжа" има локално замърсяване с 
на площ 24 кв.м. с битови и строителни отпадъ-
ци. Установена е собствеността на замър-сения 
имот и е дадено предписание за почистването 
му. 



6.  18.9.2015 на "зелен 
телефон" 

Изхвърлени джибри в р. Осъм от "Винпром-
Троян" АД 

Община 
Троян 
РИОСВ-
Плевен 

Извършен е оглед на участъци от р. Осъм. При 
него е констатирано наличие на тъмно оцветя-
ване на реката в участъка извън оградата на 
"Винпром-Троян" АД срещу лагуна № 1. В мо-
мента на проверката не е констатирано зауства-
не на каша. Наблюдават се следи от старо изти-
чане. Дадени са предписания за преустановява-
не използването на лагуна № 1, за изграждане 
на савак, да се почисти констатираното замър-
сяване и др. 

7.  23.9.2015 на елект-
ронна по-

ща 

Сигнал за унищожаване на находище на за-
щитения и критично-застрашен вид ръбес-
тостъблен лук в защитена местност „Перси-
на-изток“ 

РИОСВ-
Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е 
прокарването на просека-път в защитена мест-
ност "Персина изток" и природен парк "Перси-
на", с което са унищожени екземпляри на вклю-
чения в приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР ръ-
бестостъблен лук. Във връзка с предприемане 
на административно-наказателни действия, 
РИОСВ-Плевен е изпратила писмо до  РДГ-
Ловеч с искане за предоставяне на информация 
за физическите и юридическите лица и сдруже-
нията, които имат право да извършват лов в за-
щитена местност „Персин изток“. 

8.  29.9.2015 лично Изхвърляне на отпадъци в дерето на реката 
при с. Писарово 

РИОСВ-
Плевен 
Община 
Искър 

При огледа на и около мостовете на Писаровска 
бара и деретата в близост до барата не са откри-
ти нерегламентирани замърсявания с отпадъци. 
На изхода от селото, в дясната част на ул. "Па-
найот Хитов" са открити нереглавентирано изх-
върлени около 1 куб. м. смесени битови отпадъ-
ци. Дадено е предписание на кмета на с. Писа-
рово за почистване на замърсените терени. 

9.  29.9.2015 на "зелен 
телефон" 

Струпано голямо количество отпадъци пре-
димно от хартия и пластмаса пред пункт за 
вторични суровини в гр. Плевен, ул. Мон-
тажник, № 4 в района на Домостроителния. 

РИОСВ-
Плевен 

При проверката  не е констатирано наличие на 
отпадъци пред входа на "Унитрейд-БГ" ООД, 
както и извън територията на дружеството. 
Фирмата има издадено разрешение за дейности 
по съхраняване и предварително третиране на 
отпадъци от хартия. Дадено е предписание с 
постоянен срок за недопускане замърсяване с 
отпадъци. 

 


