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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 

01.07.2014 

На "зелен 

телефон" 

П.Ц. от с. Радювене изкупува липов цвят без 

разрешително от РИОСВ-Плевен. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено е , 

че П.Ц.Д. изкупува цвят липа в необявен в 

РИОСВ-Плевен билкозаготвителен пункт и 

няма регистрирана в РИОСВ-Плевен Книга за 

изкупените, реализираните и наличните коли-

чества билки. Предприети са административ-

нонаказателни мерки. 

2. 

01.07.2014 

На "зелен 

телефон" 

В котлите на "Мебел Троян" ООД ежедневно 

се горят отпадъчни материали,от което в 

атмосферата се разпространява черен дим. 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място.На площадка-

та на предприятието по време на проверката 

работят 2 бр. котли на гориво дървесни отпа-

дъци. Отпадъчните газове се изпускат в ат-

мосферния въздух организирано. Не е конста-

тирано изхвърляне на сажди или нехарактерен 

за горивото цвят на дима.Огнярът е обяснил, 

че е възможно промяна на цвета на дима, ко-

гато се изгаря чамова дървесина. 

3. 

03.07.2014 Лично 

В земл. на с. Дисевица , в Дъбнишка бара се 

е образувала слуз и има олио, от което риба-

та умира. 

РИОСВ -

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е, 

че  предприятие зауства смесен поток битови 

и производствени води в река Дъбнишка бара 

без разрешително. Дадени са предписания за 

преустановяване на заустването и е съставен 

акт за установяване на административно на-

рушение.  

4. 

09.07.2014 По пощата 

Извършена сеч в имот № 05445.114.16 земл. 

на с. Борима, общ. Троян. 

РИОСВ-

Плевен 

Изпратено предписание на "Напоителни сите-

ми"ЕАД Клон Среден Дунав - гр. Плевен да 

упражни контрол в качеството си на собстве-

ник на ПИ № 000355 и ПИ № 000358 ( имоти-



те са с начин на трайно ползване "пасище с 

храсти") , земл. с. Трънчовица, община Левски 

и да възстанови ползването на посочените 

имоти по начин на трайно ползване.  

5. 

11.07.2014 По пощата 

След отклоняването на р. "Сенковчица" в 

град Априлци, старото й корито се използва 

за отвеждане на отпадни води. Носи се 

ужасна миризма и има предпоставки за раз-

витието на болестотворни микроорганизми. 

РИОСВ -

Плевен 

Извършена е проверка, не е установено зауст-

ване на отпадъчни води от прилежащите имо-

ти в р. Сенковчица. С цел недопускане на за-

мърсяване на повърхностни води на Кмета на 

община Априлци е дадено предписание за 

предприемане действия по компетентност. 

6. 

14.07.2014 

На "зелен 

телефон" 

В язовира в с. Гривица се изсипват нерегла-

ментирано строителни отпадъци, идващи от 

ремонта на площада на гр. Плевен. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е значително количество земни маси, почва и 

камъни натрупани върху площ от около 200 

м2, засягаща частично сервитута на язовира и 

граничещия с него участък от общински път 

VI клас. По визуална оценка количеството на 

изхвърлените земни маси и почвено-геоложки 

материали надвишава 800 м3. Върху същия 

терен нерегламентирано са изхвърлени и не-

голямо количество смесени строителни отпа-

дъци. Дадено е предписание на кмета на Об-

щина Плевен. 

7. 

16.07.2014 

На "зелен 

телефон" 

Незаконен добив на баластра от коритото на 

р. Вит, след моста Гулянци-Милковица. 

РИОСВ-

Плевен ; 

БДУВДР  

Извършена е проверка съвместно с БДУВДР и 

представител на Община Гулянци. Установе-

но е, че в речното легло на р. Вит в земл. на 

гр. Гулянци над и под моста на път РП - II - 11 

Гулянци - Милковица не е разположена тех-

ника , с която да се отнемат наносни отложе-

ния от динамичните запаси на реката. 

8. 

25.07.2014 Лично 

В имот (пасище,мера) махала Асен община 

Тетевен е обособена зеленчукова градина, 

състояща се в отглеждане на лук и домати - в 

ЗЗ "Васильовска планина" 

 РИОСВ-

Плевен 

 

Посочените в сигнала имоти са с НТП "нива", 

а не "пасище,мера" и дейността е допустима 

спрямо режима на ЗЗ "Васильовска планина" 

BG 0002109 ( в която попадат) определене от 

Заповед за обявяване № РД-529/26.05.2010 г. 

на Министъра на околната среда и водите. 

 

9. 

28.07.2014 

На "зелен 

телефон" Масова сеч на орехова гора в с. Чавдарци. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е, 

че в ПИ № 80039.112.6, земл. с. Чавдарци се 



провежда сеч с цел почистване на напоителен 

канал. Представено е разрешително 

№40/26.06.2014 на Община Ловеч за отсичане 

на общо 664 бр. дървета. Имотът не попада в 

защитена зона от мрежата "Натура 2000".  

10. 

28.07.2014 

На "зелен 

телефон" 

Опожаряване на житни стърнища в с. Ста-

верци. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е налично палене на стърнища в имоти в зем-

лището на с. Ставерци, но  не е установен из-

вършителят. Поискана е допълнителна ин-

формация от ОС "Земеделие" - Долна Митро-

полия. 

11. 

29.07.2014 По факс 

Мъртва риба в старото корито на река Осъм, 

в землището на с. Българене. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено е 

наличие на умряла риба. Взети са проби, при 

които е констатирано завишено съдържание 

на кислород, при което може да се предполо-

жи, че причината за умиране на рибата е от 

заболяване от червенка и от цъфтеж на водо-

раслите във водоема/ причинители на завише-

но съдържание на кислород/. 

12. 

30.07.2014 Лично 

Неправомерно изхвърляне на биологични 

отпадъци от служители на магазин "Фанта-

зия" в гр. Плевен и липса на специални кон-

тейнери и обособени места за тях. 

Община 

Плевен 

Изпратена за решаване по компетентност на 

Община Плевен 

13. 

31.07.2014 

На "зелен 

телефон" В гр. Ловеч се отглежда зелена морска котка 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е съвместна проверка с РУП-

Ловеч. Установено е, че лицето Ц.Г.П. отг-

лежда екземпляр зелена морска котка без до-

кументи за произход. Животното е предадено 

за отглеждане в Зоопарк - гр. Ловеч в добро 

здравословно състояние.  

 


