
ПРИЕТИ СИГНАЛИ  ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.06.2021 г. – 30.6.2021 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

      

1.  1.06.2021 имейл 
Сигнал за провиснало щъркелово гнездо, 

докосващо електрически проводници. 

РИОСВ-

Плевен,"ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ"АД 

Извършена е проверка, при която се 

наблюдават  единични висящи клони, 

които са близо до проводниците, но 

все още не се допират до тях. Дадено е  

предписание да се изрежат висящите 

от гнездото клони. 

2.  2.06.2021 
дежурен 

телефон 

На двете нива на подземния паркинг на Мол 

Панорама се усеща миризма на газове от 

автомобили, повишено количество на 

въглероден диоксид и липсва чист въздух. 

РЗИ-Плевен,  

община Плевен 

Препратен по компетенция на РЗИ-

Плевен и община Плевен. Извършена е 

проверка от служители на община 

Плевен , при която е установено, че 

второ ниво на подземен паркинг не 

работи. Панорама МОЛ- Плевен 

разполага със система за 

пожароизвестяване и вентилационна 

система, на които се извършват 

ежедневни проверки. 

3.  4.06.2021 имейл Алпинисти рушат пещера Проходна. РИОСВ-Плевен 

Съгласно заповед № РД-71/09.02.2018 

г. на МОСВ режимът включва 6 бр. 

забрани, които се отнасят само за 

пещера  "Проходна", като  в т.4.3 са 

разрешени всякакви индивидуални или 

организирани спортни мероприятия. 

4.  8.6.2021 имейл 

Нерегламентирано изхвърляне на строителни 

отпадъци в частен имот, местност 

"Арабаджица" гр. Левски. 

община Левски 
Изпратен по компетентност на община 

Левски. Извършено е почистване. 

5.  8.6.2021 имейл 

Нерегламентирано сметище в с. Реселец, 

общ. Червен бряг.Отпадъците се намират  в 

края на екопътека "Тектонски Гребен 

Калето". 

РИОСВ-Плевен 

След осъществен разгово със 

сигналоподателя е направена  проверка 

в програма CADIS и е установено, че 

предоставените координати за 

отпадъците не попадат в защитена 

територия, теренът с отпадъци  попада 

в частна иглолистна гора. Проверка ще 

извърши направление " Управление на 

отпадъците и опазване на почвите". 

Проверката е извършена, замърсения 

участък е почистен. Отпадъците са 

извозени до Регионално депо за 

неопасни отпадъци- гр. Луковит. 

6.  9.6.2021 

по 

електроне

н обмен 

(Акстър) 

Депониране на строителни отпадъци 

(фрезован асфалт и бордюри) в имот на 

десния бряг на р. Бели вит. 

община Тетевен 
Изпратен по компетентност на община 

Тетевен. 

7.  15.6.2021 
дежурен 

телефон 

В язовир Ябланица има много голямо 

количество умряла риба, предполага се, че 

има пуснати отходни води. 

РИОСВ-Плевен, 

БДДР-Плевен, 

ИАОС, РЛ- Плевен 

Незабавно е сформиран екип от 

служители на РИОСВ-Плевен, БДДР-

Плевен и ИАОС, РЛ- Плевен, който на 

15.06 2021 г. е извършил проверка на 

място, установени са 4 бр. маломерна 

умряла риба, взети са проби. 

8.  21.6.2021 

по 

електроне

н обмен 

(Акстър) 

Извършени нарушения в общ. Червен бряг 

при отдаване на концесии на язовири и други 

водни обекти, както и съмнения за незаконно 

строителство. 

РИОСВ-Плевен Тече процедура. 

9.  23.6.2021 
дежурен 

телефон 

Множество нерегламентирани сметища в 

землището на с. Дерманци, общ. Луковит, 

успоредно на пътя между с. Дерманци и с. 

Ъглен, в отбивки покрай р. Вит. 

община Луковит 
Изпратен по компетентност на община 

Луковит. 



10.  24.6.2021 имейл 
В гр. Ябланица ромската махала тъне в 

мизерия, има опасност от епидемия. 
Община Ябланица 

Предстои съвместна проверка на 

място. 

11.  29.6.2021 
дежурен 

телефон 

В с. Божурица, общ. Долна Митрополия 

въздуха е запрашен  от фирма октопод 

системно. 

Общ.Долна 

Митрополия 

Изпратен по компетентност на община 

Долна Митрополия. 

 


