
ПРИЕТИ СИГНАЛИ  ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

      

1.  3.8.2021 
дежурен 

телефон 

В с. Гостиня, общ. Ловеч, контейнерите за 

битови отпадъци са препълнени, налични са 

големи количества отпадъци и до тях. 

Община Ловеч, 

РЗИ- Ловеч 

Изпратен по компетентност на община 

Ловеч и РЗИ- Ловеч. Възстановено е 

сметоизвозването. 

2.  3.8.2021 чрез тел. 112 

В участъци на р. Гривишка бара, гр. Плевен 

има наличие на смесени битови отпадъци       

(пластмасови опаковки). 

Община Плевен 

РИОСВ- Плевен 

Извършена е проверка. Дадено е 

предписание до Община Плевен, което 

е изпълнено. 

3.  4.8.2021 имейл 
В парк Кайлъка на язовир Тотлебенов вал е 

забелязана мъртва риба. 
РИОСВ- Плевен 

Извършена е проверка. Констатираное, 

че язовира е със силно заблатени 

участъци и с наличие на голямо 

количество водорасли. Не е 

констатирано  замърсяване на язовира 

с отпадъчни води. 

4.  9.8.2021 
дежурен 

телефон 

В центъра на гр. Луковит се усеща остра 

миризма на масло. 
РИОСВ- Плевен 

Извършена е проверка по документи. В 

проверения период, включващ времето  

на подаване на сигнала е констатирано, 

че в " Полихим СС" ЕООД, не са 

регистрирани неорганизирани емисии 

или други причини, водещи до 

неприятни миризми. 

5.  9.8.2021 сл.телефон 
В с.Голяма Желязна, обл. Ловеч са паднали 

два клона от защитено вековно дърво. 
РИОСВ- Плевен 

Извършена е проверка в присъствието 

на подателя, при която е установено, че 

защитеното дърво е в лошо състояние. 

6.  9.8.2021 по пощата 

Отглеждане на малки сърни и елени на 

територията на с. Ставерци, общ. Долна 

Митрополия, обл. Плевен. 

РИОСВ- Плевен 

Направена е проверка, при която е 

установено, че сигналът е 

неоснователен. 

7.  11.8.2021 имейл 

В търговски обект автомивка и 

бензиностанция, намиращ се на територията 

на "Лукойл"- Троян се извършва незаконно 

заустване. 

РИОСВ- Плевен, 

БДДР- Плевен 

Извършена е съвместна проверка с 

БДДР- Плевен. Извършването на  

допълващо застрояване „Автомивка“ е 

разрешено от главния архитект на 

Общ. Троян.. 

8.  11.8.2021 
дежурен 

телефон 

Запалени кабели в стара кариера на пътя 

Плевен- с. Златна Панега. 
Община Ябланица 

Изпратен по компетентност на Община 

Ябланица. Установен е възникнал 

пожар, на 13.08.2021 г. всички огнища 

са изгасени. 

9.  11.8.2021 
дежурен 

телефон 

В района на ул. Елин Пелин и ул. Добри 

Чинтулов, гр. Плевен мирише на сяра от 

канализацията. 

Община Плевен и 

ВИК- Плевен 

Изпратен по компетентност на Община 

Плевен и ВИК- Плевен. Извършена е 

профилактика на канализационната 

мрежа. 

10.  13.08.2021 имейл Нерегламентирано сметище в Червен бряг. 
Община Червен 

бряг 

Изпратен за предприемане на действия 

по компетентност на Община Червен 

бряг. При извършена проверка от 

Община Червен бряг е установено 

почистване от собственика. 

11.  16.8.2021 
дежурен 

телефон 

Запалено сметище в "Старата кариера" с. 

Златна Панега. 
Община Ябланица 

Изпратен по компетентност на Община 

Ябланица. Установен е възникнал 

пожар, на 13.08.2021 г. всички огнища 

са изгасени. 

12.  18.08.2021 
зелен 

телефон 

В с.Божурица в р. Вит  се излива лилава 

вода, която е с неприятна миризма. 
РИОСВ- Плевен 

Извършена е незабавна проверка с 

БДДР-Плевен и в присъствие на 

подателя на сигнала. Констатирано е, 

че ВИК-Плевен извършва СМР във 

връзка с реализиране на проект, 

налагащи заустването на непречистени 

отпадъчни води в р. Вит. 



13.  19.8.2021 имейл Пренасочване на р. Вит в района на Боаза. 
РИОСВ- Плевен 

БДДР- Плевен 

Извършена е съвместна проверка с 

БДДР- Плевен. Констатиран е занижен 

воден отток в коритото на реката, 

характерен за сезона. 

14.  23.8.2021 
зелен 

телефон 

Силна миризма на отработени масла в района 

на Стара гара, гр. Плевен. 
РИОСВ- Плевен 

Извършена е проверка, при която се 

констатира изложеното в сигнала,  но 

не може да бъде установен и посочен 

конкретен обект или дейност източник 

на интензивните миризми. 

15.  23.8.2021 чрез тел. 112 
Умряла риба в язовир между село Орляне и 

село Каленик, общ. Угърчин. 

РИОСВ- Плевен 

БДДР- Плевен  

Извършена е съвместна проверка с 

БДДР- Плевен. Взети са два броя 

единични проби за изпитване. 

Получено е становище от БДДР- 

Плевен, което заключава, че 

резултатите получени след 

пробонабирането не отговарят на 

изискванията за добро състояние. 

Следва да се има предвид, че през 

летните месеци съдържанието на 

кислород силно варира, което е 

възможно да доведе до мор на рибите. 

16.  25.8.2021 сл.телефон 
Горене на дрехи и обувки в ромската махала 

на с. Брестница, община Ябланица. 
Община Ябланица 

Препратен на Община Ябланица за 

предприемане на действия по 

компетентност. Направена е проверка 

от Община Ябланица и не са 

констатирани следи от изгаряне на 

отпадъци. 

17.  25.8.2021 
дежурен 

телефон 

В гр. Троян, кв. Ливадето, от комин на 

дървопреработваща фабрика излиза черен 

дим и има миризма. 

РИОСВ- Плевен 
Извършена е проверка и е дадено 

предписание. Проведен е мониторинг. 

18.  25.8.2021 
дежурен 

телефон 

Към язовир Сопот, от двор има изтичане на 

мръсотия от септична яма. 
Община Угърчин 

Препратен на Община Угърчин за 

предприемане на действия по 

компетентност. 

19.  26.8.2021 
електронен 

обмен 
Замърсяване на поречието на р. Бели Осъм. 

РИОСВ- Плевен 

БДДР- Плевен 

Извършена е проверка от БДДР- 

Плевен, и РИОСВ- Плевен. Не е  

констатира замърсяване. 

20.  31.8.2021 сл.телефон 
Превозване на препариран екземпляр от 

защитен вид малък ястреб. 
РИОСВ- Плевен Тече процедура. 

 


