
ПРИЕТИ СИГНАЛИ  ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институци

я 

 Предприети действия

      

1.  5.05.2021 Тел.112 

В нива, намираща се в з-щето  на с. Опанец, 

община Плевен, в близост до Общинското 

депо, с.Буковлък, са третирани семена с 

препарати за растителна защита, с които е 

засята слънчогледова нива и са намерени 

умрели мишки и три щъркела, единия от 

които е разкъсан от чакали. 

ОДБХ-

Плевен 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност до ОДБХ-Плевен. Направена е 

проверка и не са били установени 

обеззаразени семена, следи от продукти за 

растителна защита  и умрели животни. 

2.  5.05.2021 
Дежурен 

телефон 

В с.Садовец, моста за Бъркач, на самия ляв 

бряг по течението на реката, местен богаташ 

е изрязал около 100 метра дървета  и с багер 

е разширявал  устието на рекичката, която се 

влива във Вита. 

РИОСВ-

Плевен  

БДДР-

Плевен 

Изпратен по компетентност до БДДР- 

Плевен.На 19.05.2021 г. е извършена 

проверка.На място не се констатира тежка 

механизация и следи от дейности по 

разширяване на р. Садовска бара.Налични са 

следи от тежка механизация, както и дейности 

в изминал период от време по премахване на 

дървесна и храстовидна растителност. 

Изискана е информация от общ.Д.Дъбник. 

Информацията е предоставена- не е издавано 

разрешение за сеч. 

3.  7.05.2021 имейл 

Нерегламентирано сметище, което се намира 

на детската площадка на ул.В.Априлов 37, 

гр.Плевен 

Община 

Плевен 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност до Община Плевен. Извършена 

е проверка, констатирано е наличие на 

строителни отпадъци от неизвестен 

извършител. Извършено е почистване. 

4.  10.05.2021 
дежурен 

телефон 

Нерегламентирано сметище за отпадъци със 

смесен характер.След табелата на село 

Тодоричене са забелязани камиони, които 

изсипват пръст, корени, клони 

община 

Луковит 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност до община Луковит. Локалното 

замърсяване е установено и отпадъците са 

отстранени. 

5.  10.05.2021 Тел.112 

В село Румянцево,местност "Сливите" на 

общински терен се копаят инертни 

материали. Фирмата, която работи по 

газопровода е направила незаконна кариера 

община 

Луковит 

Изпратен по компетентност на общ.Луковит. 

Направена е проверка и е съставен АУАН-№ 

А-Ю-00002/10.05.2021 от общ.Луковит 

6.  11.05.2021 
Дежурен 

телефон 

В района на ул.Пладнището 49, гр.Тетевен, в 

близост до реката е забелязано изтичане на 

отпадъчни води от септична яма. Има силна 

миризма. 

община 

Тетевен 

Изпратен по компетентност на 

общ.Тетевен.Извършена е проверка  от 

служител на Общ.Тетевен, установено е 

нарушение и е дадено предписание. 

7.  17.5.2021 
дежурен 

телефон 

В началото на с. Буковлък от пътя към 

Плевен има голяма топола и в ляво от нея по 

пътя има метален стълб, като под стълба има 

намерени два мъртви щъркела (ул.Хаим 

Боаз) 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е извънредна проверка, установени 

са два мъртви екземпляра от вида бял щъркел, 

вероятно от токов удар.Уведомени са "ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД и са 

помолени да направят проверка.Проверката е 

направена и стълбът ще бъде обезопасен. 

8.  18.5.2021 

по учебно-

тренировъ

чна 

програма 

от тел.112 

В района на постовете на пречиствателна 

станция за отпадни води гр.Белене има 

опасно ниво на води в следствие повишаване 

нивото на р. Дунав. В близост има обитаеми 

къщи с електрическо захранване, има 

предпоставка от скъсване на дигата и 

заливане на прилежащи площи и територии в 

района 

БДДР-

Плевен 

Изпратен по компетентност до БДДР- Плевен, 

направена е проверка и е установено, че по 

десния бряг на р.Дунав не са налични следи от 

преминали води с по-високи водни нива.Не е 

установено опасност от скъсване на 

предпазната дига. 

9.  18.5.2021 
дежурен 

телефон 

В местността Чаира в дясно, преди завоя за с. 

Радишево има черен път и на около 100 м. по 

него има струпани голямо количество 

строителни отпадъци 

община 

Плевен 

Изпратен по компетентност на Общ.Плевен. 

Извършена е проверка, не са установени 

нарушители. Възложено е почистване на 

отпадъците. Подателят на сигнала е уведомен 

чрез посочения телефон. 

10.  19.5.2021 имейл 
Умрели животни около фотоволтаици в с. 

Лазарово общ.Кнежа обл.Плевен 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място, не е 

установено наличие на мъртви екземпляри от  

защитени видове животни. 

11.  21.5.2021 
зелен 

телефон 

В гр. Тръстеник на ул.Юри Гагарин се 

отглеждат 15 бр. кози, като на улицата пред 

адреса има ремаркета и камиони и има 

стоварени 2 ремаркета с тор от козите. В 

близост е училището. 

Общ. Долна 

Митрополи

я 

Изпратен по компетентност на общ.Долна 

Митрополия. Извършена е проверка от 

Община Долна Митрополия и е дадено 

предписание. 



12.  25.5.2021 
зелен 

телефон 

На територията на гр. Луковит се усеща 

тежка задушлива миризма, като причина 

жалбоподателката посочва най- вероятно 

фирма "полихим-сс" 

РИОСВ-

Плевен 

Изискана информация от "Полихим-

СС".Информацията е предоставена- няма 

констатирани неорганизирани емисии и 

интензивно миришещи в-ва,от дейностите на 

площадката и инсталациите са работели в 

нормален режим на експлоатация. 

13.  25.5.2021 
зелен 

телефон 

В с. Извор, под моста на селото откъм с. 

Брестница в реката има мъртва риба. Като 

причина жалбоподателя посочва изхвърляне 

на химични вещества от свинеферми в 

района. 

РИОСВ-

Плевен  

БДДР-

Плевен 

Извършена е извънредна проверка  с БДДР-

Плевен, при която не се констатира наличие 

на умряла риба.Водата е визуално чиста, без 

съпътстваща миризма. 

14.  25.5.2021 
дежурен 

телефон 

Миризми и и шум от отглеждане на животни 

в с. Галата, общ. Тетевен . 

община 

Тетевен 

Изпратен по компетентност на Общ.Тетевен. 

Направена е проверка и е дадено предписание. 

Направена е последваща проверка  от Община 

Тетевен и ОДБХ- Ловеч, при която не са 

констатирани нарушения. 

15.  27.5.2021 
телефон 

112 

Палят се гуми.разнася се остра задушлива 

миризма с гъст черен дим. 

община 

Плевен 
Изпратен по компетентност на общ.Плевен 

16.  27.5.2021 
телефон 

112 

Ф-ма Октопод товари обработена с 

препарати царевица, в следствие на което 

има запрашаване и това се отразява върху 

хората- постоянно се тровят с препарати 

хората. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка, дадено е предписание. 

Предписанието е изпълнено. 

17.  31.5.2021 

на място в 

РИОСВ-

Плевен 

На сметището в гр. Троян, открити 

нередности при депонирането на отпадъци 

РИОСВ-

Плевен 

Изискана е информация от Общ.Троян 

.Образувана е проверка разпоредена от ВКП, 

изпратена е информация до РУна МВР- Троян. 

18.  31.5.2021 имейл 
Прокопана дига на малък язовир в село 

Ракита 

община 

Червен бряг 

Изпратен по компетентност на Общ. Червен 

бряг, която е предприела действия по 

премахване на земния насип и отводняване на 

водното тяло. 

19.  31.5.2021 имейл 
Нерегламентирано сметище с.Стефаново- в 

гората над гробищата 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка със служител на Общ. 

Ловеч. Установен е почистен участък  около 

25 кв.м., по данни на кметския наместник 

отпадъците са извозени на регионално депо за 

неопасни отпадъци- Ловеч. Изискана е 

информация и е представена кантарна бележка 

№ 41656/07.06.2021  

 

 


