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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 

03.06.2014 По пощата 

Опасна за здравето помийна яма, изградена в 

близост до водопроводната мрежа и кладен-

ците на село Лазарово, община Кнежа . 

РИОСВ-

Плевен, 

Община 

Кнежа 

Извършена е проверка на място.Открит е вко-

пан метален резервоар за събиране на отпа-

дъчни битови води, от който не може да се 

очаква значително отрицателно въздействие 

върху околната среда.Община Кнежа е дала 

предписание да се извършва периодично по-

чистване. 

2. 

03.06.2014 По е-поща 

Замърсяване на земеделска земя с варов раз-

твор, строшени тухли и други битови отпа-

дъци в земл. на община Ловеч 

РИОСВ-

Плевен, 

Община 

Ловеч 

Извършена е проверка на място.Изпратено е 

писмо до Община Ловеч за съдействие за ре-

шаване на проблема съгласно разпоредбите на 

чл.10,ал.4 и ал. 5 от ЗУО. 

3. 

06.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

Съседи на подателя на сигнала отглеждат 

голя брой крави, в следствие на което улица-

та е замърсена с животински тор. В двора им 

няма септична яма и миризмата се разпрост-

ранява в целия квартал. 

Община 

Ловеч 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Ловеч. 

4. 

10.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

В ПИ № 146.673, землище с. Лесидрен, общ. 

Угърчин, на площ от около 50 дка, се извър-

шва незаконна гола сеч, която не е съгласу-

вана с РИОСВ-Плевен. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено,че 

в РИОСВ-Плевен няма съгласувана Горскос-

топанска програма за ПИ № 43325.146.673, 

земл.с. Лесидрен по реда на ЗБР. Дадено е 

предписание със срок за изпълнение. 

5. 

16.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

В с. Ясен, каналът на река Дъбнишка бара, 

която се влива в р. Вит, е пълен с бяла леп-

кава течност, идваща от маслобойната. Има 

умряла риба. 

РИОСВ-

Плевен  

Извършена е проверка на място. Установено е 

наличие на мазни петна в шахти на около 

600м. от река Дъбнишка бара. Не е констати-

рано наличие на умряла риба. Източникът на 

замърсяването не е установен.  



6. 

16.06.2014 На е-поща 

Незаконно изхвърлени строителни отпадъци 

в началото на пътя от с. Гривица за 

с.Радишево. 

РИОСВ-

Плевен, 

Община 

Плевен 

Извършена е съвместна проверка с Община 

Плевен и кметство с. Гривица. Констатирано 

е, че в частен имот са изсипани пръст и земни 

маси (които не са строителни отпадъци) , за 

които е разпоредено да бъдат разринати. 

7. 

16.06.2014 Лично 

Осъществено е авиационно пръскане на 

пшеницата в с. Санадиново без уведомител-

ни писма. 

ОДБХ-

Плевен ; 

РИОСВ-

Плевен 

Изпратен за частично решаване по компетен-

тност на ОДБХ-Плевен. РИОСВ-Плевен не е 

констатирала наличие на опаковки от препа-

рати за растителна защита около и в кладене-

ца.. 

8. 

16.06.2014 По пощата 

Обработване на дигите по поречието на р. 

Осъм в с. Обнова, прилежащи към Натура 

2000. 

РИОСВ-

Плевен 

В РИОСВ-Плевен е подаван същият сигнал на 

05.08.2013 г. В резултат на извършените про-

верки и последваща кореспонденция с Облас-

тна Дирекция "Земеделие" - Плевен е устано-

вено, че имотите, които се обработват между 

дигата и течението на река Осъм в земл. с Об-

нова са с начин на трайно ползване (НТП) 

"нива" и "др. изоставена нива". Обработване 

на имоти с НТП "пасище" между дигата и те-

чението на река Осъм е установено в земл. с. 

Трънчовица. Имотите попадат в защитени 

зони BG0000239 "Обнова-Караман дол" и 

BG0002096 "Обнова". Ще бъдат предприети 

принудителни административни мерки спрямо 

"Напоителни системи" ЕАД Среден Дунав 

Клон Плевен за преустановяване на обработ-

ването на имотите с НТП "пасище" в земл. с. 

Трънчовица, за което има забрана в Заповед 

№ РД-555/05.09.2008 г. (ДВ бр. 84/2008 г. на 

Министерство на околната среда и водите, с 

която е обявена защитена зона BG0002096 

"Обнова". 

9. 

17.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

Селскостопанска машина е унищожила за-

щитен вид  "Ковачев зановец" в местността 

"Селско бранище",земл. с. Къшин. 

РИОСВ-

Плевен  

Извършена е проверка на място.Установено е, 

че има находище на защитен вид - Ковачев 

зановец между гора от цер и полски път, кой-

то от другата страна граничи с нива, засята с 

овес. На ивица до полския път, със ср. ширина 

2 м, е премахната част от тревната покривка, 

вероятно чрез дисковане, в резултат на което 



има унищожени и увредени в различна степен 

екземпляри от Ковачев зановец. По време на 

проверката в района няма хора и техника.Във 

връзка с гореизложеното ще бъдат предприети 

необходимите действия за установяване на 

собствеността на имота, в който се намира 

находището, и предприемане на съответните 

административно - наказателни мерки при 

установяване на нарушителите. 

  

10. 

18.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

Незаконно изкупуване на цвят липа в с. Би-

воларе от лицето И.Г.Я. 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е 

, че лицето извършва първична обработка на 

цвят липа в необявен в РИОСВ - Плевен бил-

козаготвителен пункт.Съставен е АУАН.  

11. 

20.06.2014 Лично 

Разораване на мера (пасище), общинска соб-

ственост и залесена горска територия  на 

Държавно лесничейство.   

 

Поискана допълнителна информация от ОС 

"Земеделие" - Луковит. 

 

12. 

26.06.2014 Лично 

Л.Г. от с. Радишево отглежда сухоземна кос-

тенурка в домашни условия. Пробил е дупка 

в черупката й  и я е завързал с въже. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място, при която не 

е установено наличие на костенурка, както и 

на други екземпляри от защитени видове от 

Приложение № 3 на ЗБР. 

13. 

26.06.2014 По пощата 

Нерегламентирано изземване на баластра от 

коритото на р. Ръчене в земл. на с. Ресе-

лец,местн. "Пладнището". 

 РИОСВ-

Плевен 

 

Извършена е проверка на място.Установено е, 

че в ПИ №№ 375049, 375051, 375052, 375053, 

масив 375, местност "Пладнището", землище 

на с.Реселец, са извършвани изкопни работи с 

цел оформяне на рибарници и площадки, вър-

ху които са изградени дървени постройки и е 

разположен един  фургон в коритото и по два-

та бряга на р.Ръчене . С извършването на тези 

дейности е изместено коритото на реката. В 

постройките и извън тях се отглеждат значи-

телен брой домашни животни  - кози, пилета, 

патици, свине и коне. На около 5 м. от реката 

е разположено торище. Имотите са с начин 

трайно ползване "широколистна гора".При 

направена проверка в регистрите на РИОСВ - 

Плевен на защитените зони се установи, че 



провереният участък попада в ЗЗ "Карлуково" 

BG0001014 и ЗЗ "Карлуковски карст" 

BG0000332. Дадени са предписания за преус-

тановяване на гореописаните дейности и по-

даване на уведомление за инвестиционно 

предложение в РИОСВ-Плевен. 

 

14. 

27.06.2014  Лично 

На кооперативния пазар в гр. Червен бряг ,на 

две места, продават чанти с дръжки под 25 

микрона. 

 РИОСВ-

Плевен 

 Извършена е проверка на място. Открити са 2 

обекта, в които се продават полимерни тор-

бички под 25 микрона. Дадени са предписа-

ния. 

15. 

27.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

Нерегламентирана дейност с ИУМПС  в гр. 

Ябланица , улица Явор. 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ 

Плевен и община Ябланица. Констатирано е 

наличие на около 15-20 бр. ИУМПС в частен 

имот, с ограничен достъп. За имота няма из-

даден документ по чл.35 от Закона за управ-

ление на отпадъците (ЗУО). Установено е съ-

що, че на тротоара и върху част от пътното 

платно на ул.”Явор” № 6-8 има 6 бр. МПС, 4 

бр. от които с и 2 бр. без регистрационни но-

мера. Предвид на това, че РИОСВ Плевен не 

осъществява контрол върху МПС в движение 

е даден едномесечен срок за регистрацията на 

2 бр. МПС или предаването им като ИУМПС 

на лице с документ по чл.35 от ЗУО. От об-

щина Ябланица е поискано съдействие с цел 

осъществяване на контрол върху извършвани-

те автосервизни дейности върху общински 

имот. 

  

16. 

27.06.2014 Лично 

Сигнал за отсечени 12 бр. дървета  в ЗЗ 

''Студенец '' без позволително за сеч.  

  РИОСВ-

Плевен 

Съставен Акт № 50/06.08.2014г. на нарушите-

ля Д. П. И. 

17. 

30.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

Б.Б. от с. Беленци изкупува липов цвят в ма-

газина си и го суши на тротоара. 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е, 

че лицето има количество липов цвят, без из-

дадено разрешително за ползване и не води 

книга за изкупените, реализираните и налич-

ните количества билки. Съставен е АУАН. 



18. 

30.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

Съсед на сигналоподателя отглежда около 70 

кози, които всекидневно замърсяват улицата 

с фекалии. Дворното му място,което се на-

мира в по-високата част на улицата не се 

почиства и когато вали дъжд текат фекални 

води, което е предпоставка за разпростране-

нието на различни болести и ужасна мириз-

ма. Подаван е сигнал до кмета на село-

то.Друг съсед на сигналоподателя отглежда 

около 100 овце и биволи, от които произтича 

същият проблем. 

 Община 

Ловеч 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Ловеч. 

  

19. 

30.06.2014 

На "зелен 

телефон" 

В канала край пътя, водещ към Изчислител-

ния център в гр. Плевен, са изхвърлени 

строителни отпадъци от лекотоварен авто-

мобил. 

 Община 

Плевен 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Плевен. 

 


