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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 

07.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

Избиване на нефт от тръби по/под терена на 

пасище, находящо се в землище Долни Дъб-

ник. 

РИОСВ - 

Плевен  

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е, че на площ от около 60 кв. м. в рамките на 

концесионна площ на находище "Долни Дъб-

ник" е имало изтичане на нефт от нефтопро-

вод. Предприети са действия от страна на 

концесионера "ПДНГ" АД по обезопасяване 

на пробива и е извършено почистване. 

2. 

10.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

В гр.Ловеч на ул.Търговска №56 до кофите 

за смет има голям чувал с кости и месо; има 

неприятна миризма. 

Община 

Ловеч 

Препратен по компетентност до Община Ло-

веч 

3. 

10.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

В участъка от река Осъм, преминаващ през 

гр. Ловеч, водата е с червен цвят и има ми-

рис на джибри. 

РИОСВ - 

Плевен  

Направен е оглед на р. Осъм в участъка от 

пешеходния мост при сградата на Община 

Ловеч до моста при отклонение за с. Казачево. 

Констатирано е, че водата е с червен цвят и 

специфична миризма на джибри. Не е устано-

вено наличието на умряла риба. Източникът 

на замърсяване е извън гр. Ловеч, в посока гр. 

Троян. 

4. 

12.05.2014 По пощата 

Замърсяване на река в с. Беглеж с отпадъчни 

води от парк за техника и от цех за произ-

водство на алуминиеви джанти 

РИОСВ - 

Плевен, 

Община 

Плевен  

Извършена е съвместна проверка с 

БДУВДР.Установено е, че цех за алуминиеви 

сплави зауства отпадните си води в яма.В мо-

мента на проверката на откритата площадка 

на цеха не е констатирано замърсяване с отпа-

дъци. При проверката е направен оглед на 

участък от р. Змиица, поречие Вит, граничещ 

с парк за селскостопанска техника, земл. с. 

Беглеж, при който не е констатирано изтичане 



на водни количества от обекта в реката. 

5. 

12.05.2014 По пощата 

Обработени ливади до моста на р. Искър , с. 

Староселци с препарати срещу плевели; 

предполага се, че имотите попадат в Натура 

2000 

РИОСВ-

Плевен, 

ОДБХ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е 

наличие на следи от пръскачка,хербецид и 

неговото последействие в посочения ра-

йон.Ще бъдат предприети необходимите при-

нудителни административни мерки по ЗБР. 

6. 

13.05.2014 По пощата 

Провеждане на незаконна сеч в имот № 129 

023, землище с. Градежница, общ. Тетевен 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка по документи и на мяс-

то. Установено е ,че позволителни за сеч от 

2013 и 2014 г., протокол за освидетелстване на 

сечище от 2013 г. и технологични планове не 

са в противоречие с условията от Решение № 

ПН 276-ОС/2013 г., при които е съгласувана 

Горскостопанската програма за ПИ №129023, 

землище с. Градежница.При съвместния оглед 

на терена е установено, че предвидените 3 бр. 

просеки са маркирани и сечта в тях не е прик-

лючила. На места просеките са с по-голяма 

ширина от съгласуваната - 4 м, поради нали-

чие на отсечени немаркирани дървета. Не са 

установени маркирани хралупести дървета, 

което е едно от условията от Решение № ПН 

276-ОС/2013 г. По време на проверката в имо-

та няма хора, техника, както и животни за из-

возване на дървесина.На пълномощника на 

възложителя на Горскостопанската програма 

за ПИ №129023, землище с. Градежница, е 

дадено предписание писмено да уведоми 

РИОСВ - Плевен за настъпилите промени в 

състоянието на гората, с цел преценяване не-

обходимостта от провеждане на нова проце-

дура по реда на Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ 

бр.73/2007 г., с изм. и доп.). 

7. 

14.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

М.Р. от гр. Пордим изкупува маломерни ох-

люви в хранителен магазин на гарата в гр. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е извънредна проверка. Не е уста-

новено изкупуване на охлюви от лицето М. Р. 



Пордим, както и с бял микробус в с. Згалево, 

общ. Пордим 

в гр. Пордим. При проверка в служба 

"ЕСГРАОН" на Община Пордим е установено, 

че няма жител с такова име. 

8. 

19.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

Извършване на сеч на дървета и храстова 

растителност между хижа Среброструй и 

пещера Разбитица. 

Областна 

админист-

рация-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Установено е 

,че между хижа Среброструй и пещера Разби-

тица е извършена сеч на храстова растител-

ност  непосредствено до скален венец. На него 

са поставени метални клинове с цел осъщест-

вяване на скално катерене.Съгласно План за 

управление на защитена местност "Кайлъка" и 

природна забележи-телност "пещера Разбити-

ца" (утвърден със Заповед № РД-

206/28.03.2011 г. на МОСВ, ДВ бр. 31/2011 г.), 

Приложение 3 "Видове собственост" е видно, 

че мястото за осъществяване на скално кате-

рене попада в зона "Държавна публична собс-

твеност".Съгласно Приложение 16 "Функцио-

нално зониране и режими" от Плана за управ-

ление мястото за осъществяване на скално 

катерене попада в "Зона за опазване на прио-

ритетни природни местообитания и видове с 

консервационна стойност".В т. 3.2.2.1. от 

Плана "Зона за опазване на приоритетни при-

родни местообитания и видове с консерваци-

онна стойност - Забрани", подточка 27 (на стр. 

209) е записано, че се забранява скалното ка-

терене с изключение на скалите в района на 

парк-хотел "Кайлъка". 

Във връзка с гореописаното е изпратено пис-

мо до областния управител на област Плевен 

за предприемане на действия за премахването 

на металните клинове в района . 

9. 

19.05.2015 

На "зелен 

телефон" 

Пи № 00276 , земл.с.Брестовец е обработено 

с пестициди от неизвестен извършител и е 

унищожена растителността му. 

ОДБХ-

Плевен 

Изпратен за решаване по компетентност на 

ОДБХ-Плевен. 

10. 

20.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

Разпространение на неприятни миризми из-

вън производствената площадка на "Сартен 

България" ООД, гр. Плевен 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена проверка на 29.05.2014 г. Не е 

констатирана описаната характерна миризма, 

предишни появи на подобни миризми не бяха 

потвърдени от работници, извършващи це-



лодневни строително-ремонтни работи на 

обект, непосредствено до района описан в 

сигнала.Извършени са проверки на място в 

две предприятия в региона, употребяващи 

препарати за нанасяне на покрития, съдържа-

щи ЛОС - "Сартен България" ООД и "Преми-

ер ПЛ" АД. На производствените площадки и 

в района около тях не са констатирани описа-

ните миризми. 

  

11. 

21.05.2014 По пощата 

Посегателство върху общинска собственост 

на община Троян - унищожаване на пасище -

мера в земл. на с. Черни Осъм и унищожава-

не на коритото на р. Черни Осъм. 

Община 

Троян 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Троян. 

12. 

22.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

Нерегламентирана автоморга с разливане на 

гориво-смазочни материали. 

  

РИОСВ-

Плевен 

 

  

Извършена е проверка на място. Открита е 

площадка, на която се съхраняват 87 бр. 

ИУМПС без регистрационни номера и 2 бр. 

ИУМПС с регистрационни номера. Не са кон-

статирани разливи от отпадъчни масла и неф-

топродукти. Дадени са предписания. 

 

13. 

23.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

Отчетени са 0,40 микросивъра радиационен 

фон в землището на с. Бреница на разклона 

за с. Д. Луковит. Кметът е подчертал, че е 

направил собственоръчно замерване с уреда, 

но не е убеден в точността на уреда. Отпадъ-

ците от сондаж в землището на с. Бреница с 

концесионер фирма ПДНГ АД се заустват в 

канал, който се влива в р. Искър. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Не е устано-

вено наличие на отпадъци от сондажна 

дейност. Дължината на проверения участък е 

около 500 м. 

14. 

28.05.2014 

На "зелен 

телефон" Лицето Д. изкупува незаконно охлюви. 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. При нея не е 

установено наличност на охлюви на посоче-

ния адрес. 

  

15. 

28.05.2014 По е-поща 

Изхвърлени химически препарати от фирма 

"Октопод Инвест Холдинг" в земл. на с. 

Дерманци. 

ОДБХ-

Ловеч 

Изпратен за решаване по компетентност на 

ОДБХ-Ловеч 

16. 
29.05.2014 Лично Големи купчини изхвърлени отпадъци в па-     



сище намиращо се в местността "Сухи дол", 

земл. с. Тодорово. 

РИОСВ-

Плевен 

Община 

Плевен 

Извършена е съвместна проверка с община 

Плевен.Не са открити нерегламентирано изх-

върлени отпадъци от етернитови плоскости. 

 

17. 

29.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

Ежедневно съседите на сигналоподателя 

палят отпадъци от всякакво естество. Обга-

зява се цялата улица в с. Гривица с гъст и 

черен дим. 

Община 

Плевен 

Препратен по компетентност до Община Пле-

вен 

18. 

30.05.2014 

На "зелен 

телефон" 

Изхвърлени фекалии от камион в басейн, 

намиращ се в гр. Долни Дъбник. 

РИОСВ-

Плевен 

Община 

Долни Дъб-

ник 

. 

Извършена е проверка на място.Не е конста-

тирано изхвърляне на фекалии в басейна,както 

и около него. 

 

 


