
ПРИЕТИ СИГНАЛИ  ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.11.2021 г. – 30.11.2021 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

      

1.  1.11.2021 e-mail 
Незаконни депа за разфасоване на 

употребявани автомобили в с. Дерманци. 
РИОСВ-Плевен 

Поискано е съдействие от МВР- Ловеч. 

Извършени са съвместни проверки и е 

установено нарушение. Съставени са 2 бр. 

АУАН. 

2.  4.11.2021 
дежурен 

телефон 

В гр. Червен Бряг срещу стадиона, 

дърводелски цех замърсява и запрашава 

въздуха. 

РИОСВ- 

Плевен 

Направена е проверка и са дадени две 

предписания. Предписанията са 

изпълнени. 

3.  5.11.2021 e-mail 

В местност " Младежката чешма" в с. 

Терзийско, самосвал разтоварва строителни 

и битови отпадъци. 

РИОСВ-Плевен 

Община Троян 

Поискано е съдействие за установяване на 

собственика на автомобила от ОД на МВР 

гр. Ловеч и от Регионално управление гр. 

Троян. Направена е проверка и е 

установено нерегламентирано изхвърляне 

на строителни и битови отпадъци. Дадено 

е предписание на Община Троян. 

4.  8.11.2021 e-mail 
Изхвърляне на боклук в реката между селата 

Добревци и Орешене. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка на участъка 

посочен в сигнала. При огледа не се 

установява наличие на отпадъци. РИОСВ- 

Плевен е предоставила снимков материал 

на лицето нарушител, по отношение на 

което общината ще предприеме 

административно- наказателни мерки. 

Нарушителя е идентифициран и е 

съставен АУАН. 

5.  8.11.2021 
дежурен 

телефон 
Нерегламентирано сметище в с. Гривица Община Плевен 

Изпратен на Община Плевен за 

предприемане на действие по 

компетентност. Извършено е почистване. 

6.  10.11.2021 e-mail 
Незаконно сметище в землището на с. 

Драгана, защитена зона Студенец. 

РИОСВ- 

Плевен Община 

Угърчин 

Направена е проверка, установено е 

струпване на битови отпадъци. Дадено е 

предписание на Община Угърчин. 

Предписанието е изпълнено. 

7.  18.11.2021 
дежурен 

телефон 

На входа на гр. Плевен на главния път, преди 

табелата се горят дърва и е много запушено. 

РИОСВ- 

Плевен 

Веднага е предприета обиколка на 

описания в сигнала район. Установено е 

,че в двора на производствената база на 

Института по лозарство и винарсто- 

Плевен са запалени няколко купчини сухи 

листа. В момента на проверката пушека е 

вече трудно забележим. Купчините са 

загасени в момента на проверката. 

8.  18.11.2021 
дежурен 

телефон 

Неподходящо съхранявани и изхвърлени 

болнични отпадъци в гр. Ловеч 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка и са дадени две 

предписания. 

9.  19.11.2021 e-mail 
Изхвърлени отпадъци в район Голеш в гр. 

Червен Бряг. 

Община Червен 

Бряг 

Изпратен на Община Червен Бряг за 

предприемане на действия по 

компетентност. Извършена е проверка, 

при която е констатирано почистване. 

10.  19.11.2021 
дежурен 

телефон 

В с. Дебнево до реката има образувано 

сметище. 
Община Троян 

Изпратен на Община Троян  за 

предприемане на действия по 

компетентност.Извършена е проверка, 

установено е замърсяване, което предстои 

да бъде отстранено. 



№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

      

11.  22.11.2021 
дежурен 

телефон 

В гр. Плевен в бившия завод на Балкан кар 

има помещения, в едно от които има 13 бр. 

коли и се палят кабели. 

РИОСВ-Плевен 

Извършена е проверка на място и не се 

установява наличие на нерегламентирано 

съхранение на ИУМПС  и следи от 

изгаряне на кабели. 

12.  22.11.2021 
дежурен 

телефон 

Замърсяване на въздуха в гр. Плевен и 

неприятна миризма. 
РИОСВ-Плевен 

Поискана е информация от ОДБХ- 

Плевен, РЗИ- Плевен и Община Плевен. 

От получената информация, не се 

установява източникът на миризмата, но 

при текущия контрол на обекти в близост 

до гр. Плевен ще продължи издирването 

на източници на интензивни миризми. 

13.  24.11.2021 
дежурен 

телефон 

В с. Радишево боядисват коли и хората се 

задушават от миризмата. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, при която е 

установено, че сигналът е неоснователен. 

14.  25.11.2021 e-mail Отглеждане на вълк в с. Милковица. РДГ-Ловеч 
Изпратен на РДГ- Ловеч за предприемане 

на действия по компетентност. 

 


