
ПРИЕТИ СИГНАЛИ  ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА 

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.09.2021 г. – 30.09.2021 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

      

1.  1.9.2021 имейл 
Непочистени дървета около Крушунските 

водопади. 

РИОСВ- 

Плевен 
Направена е проверка, дадено е предписание. 

2.  1.9.2021 имейл Изсипана пръст в село Ленково. 
Община 

Гулянци 

Изпратен по компетентност на Община 

Гулянци. Извършена е проверка, при която е 

остановено, че земната маса е добита след 

изкопни работи за ивични фундаменти. 

Почвата е депонирана в площадното 

пространство с цел подравняването му, след 

което ще бъде залесено с плодни дръвчета. 

3.  2.9.2021 имейл 

1.Построена и пусната в експлоатация Мивка 

за кални джипове в гр. Луковит, която черпи 

вода от реката и връща обратно там 

отпадните води.     2.Нерегламентирано 

складиране и полагане на строителни 

материали в гр. Луковит, местност Бяло 

поле. 

РИОСВ- 

Плевен 

Направени са две проверки.  1.Предписано 

обектът да не работи до издаване на 

документ за въвеждане в експлоатация от 

компетентен орган. Не е установено 

водовземане от р. Златна Панега и отвеждане 

на отпадъчни води извън имота.  2.При 

направения оглед на място се констатира 

наличие на складирани инертни материали. 

На имота посочен в сигнала има бетонови 

елементи и празни дървени палети. 

Описаните материали не притежават 

характеристиките на отпадък по смисъла на 

ЗУО 

4.  3.9.2021 чрез тел. 112 Труп на домашно прасе  след с. Дисевица 
ОДБХ-

Плевен 

Изпратен по компетентност на ОДБХ- 

Плевен 

5.  7.09.2021 
дежурен 

телефон 

Нерегламентирано изземване на наносни 

отложения от коритото на р. Дунав, в района 

на землището на с. Драгаш Войвода. 

БДДР-

Плевен, 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е съвместна проверка с БДДР- 

Плевен и е установено нарушение. Изпратен 

е за предприемане на действия по 

компетентност на Районна прокуратура- 

Плевен. 

6.  13.9.2021 
дежурен 

телефон 

В гр. Белене- на острова на затвора горят 

сухи треви. 

РИОСВ- 

Плевен 

На територията на на остров Персин има 

утвърдена схема за  оповестяване на всички 

нива при възникване на пожари. От 

проведени телефонни разговори става, че на 

територията на остров Персин не горят сухи 

треви и няма задимяване. Твърди се, че е 

имало случаи на задимяване,което е идвало 

от Република Румъния. 

7.  14.9.2021 
дежурен 

телефон 

В пещера " Проходна" на двете "очи" се 

спускат въжета за бънджи и съответно 

рапели за катерене. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, при която е 

установено катерене, но не се осъществяват 

бънджи скокове. Съгласно т.4.3. Заповед № 

рд-71/09.02.2018 провеждането на 

мероприятия не са забранени. 

8.  20.9.2021 
електронен 

обмен 

Изливане на фекални води в околоблоковото 

пространство от дъждопреливник, намиращ 

се в близост до коритото на р. Бели Осъм. 

РИОСВ- 

Плевен, 

Община 

Троян 

Извършена е проверка. При извършения 

оглед на трите дъждопреливника всухо време  

е установено, че същите се пддържат в 

изправност и не се констатира преливане на 

отпадъчни води през тях. Дадено е 

предписание на Община Троян да се извърши 

проверка. Община Троян е извършила 

проверка и не е установено заустване. 

9.  27.9.2021 чрез тел. 112 
Силна, задушлива миризма в посока от завод 

Сартен. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е незабавна проверка и не е 

установено разпространение на остра и 

задушлива миризма. 

 


