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№№  ДДааттаа  ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  

ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 

01.04.2014 Лично 

Незаконно сметище се намира в непосредст-

вена близост до вековен летен дъб – Горуня. 

Има и отрязан клон – не се знае кой и кога го 

е отрязал. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена проверка на 11.04.2014г. , съставен 

е проткол № КПКД-18/11.04.2014 г. към мо-

мента на проверката е извършено почистване 

на замърсения терен от битови отпадъци, а 

биоразградимите са уплътнени и запръстени. 

Събраните битови и строителни отпадъци ще 

се транспортират до депото за отпадъци на 

Община Никопол 

2. 

01.04.2014 Лично 

В с. Куцина, област Велико Търново се об-

работват незаконно токсични отпадъ-

ци,вземани от рафинерии за слънчогледово 

олио от град Плевен. 

РИОСВ-

Плевен 

РИОСВ-

Велико 

Търново 

Извършена е проверка. Не е констатирано 

предаване на отпадъци от дружествата на 

фирма "ДЮК ДОМИНИОН КОМ" ООД.  

Дружествата са представили договори и са 

предавали отпадъци от хидратна утайка и от 

неутрализация на ЕТ "ЕЛЕНА - Еленка Пет-

кова", гр. Велико Търново. Сигналът е преп-

ратен по компетентност до РИОСВ - Велико 

Търново 

3. 

03.04.2014 По пощата 

Обгазяване на гр. Луковит от дейността на 

"Полихим СС" ЕООД. 

РИОСВ-

Плевен 

Писмо до "Полихим СС" ЕООД с искане ин-

формация за дейността на предприятието в 

посочения период и предприетите действия 

4. 

03.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

Разпилени препарати за растителна защита. 

Има и умряло животно,вероятно вследствие 

на отравяне. 

Областна 

дирекция по 

безопасност 

на храните - 

Плевен 

Препратен по компетентност до Областна ди-

рекция по безопасност на храните - Плевен 

5. 

03.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

В гр. Ловеч,кв."Вароша" има ситничарска 

работилница за занаяти,над която има и хо-

тел и е в близост до детска градина,всъщност 

работи като фурна. Огнището й се пали със 

стари зеблени чували и се носи гъс-

РИОСВ-

Плевен 

ОДБХ-

Ловеч 

Извършена е проверка на фирма "В и П" ООД. 

Дадено е предписание на управителя за уве-

личаване височината на комина с не по-малко 

от 5 метра от височината на най-близката оби-

тавана сграда в района 



та,задушлива миризма. 

6. 

04.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

Фирма "Ветрорезина Балкан" ЕООД,която 

има цех в гр. Кнежа, замърсява околната 

среда и въздуха,като изготвя стъклопластни 

изделия на открито.  

Извършена е извънредна проверка. При нея не 

е констатирана описаната в сигнала работа на 

открито. Дадени са предписания за представя-

не за заверка на работни листа и извършване 

на всички производствени дейности в затво-

рено помещение  

7. 

07.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

Окастрени вековни дървета в гр. Долни Дъб-

ник, в близост до общинското депо и р. Дъб-

нишка бара, в посока с. Писарово  

Изпратено писмо до ОС "Земеделие" гр. Д. 

Дъбник, с което се иска актуална информация 

за засегнатите имоти  

8. 

07.04.2014 На е-поща 

Изхвърляне на битови и биологични отпадъ-

ци в пещера "Високата"  

Пещера "Висока", землище с. Карлуково не 

попада и не е част от ЗТ-Природна забележи-

телност "Карлуковски карстов комплекс". Да-

дени са предписания до кмета на с. Карлуково 

за организиране почистването на терените 

около пещерата, замърсени с битови отпадъ-

ци. Уведомена е Българска агенция по безо-

пасност на храните за извършване на проверка 

по случая 

9. 

08.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

По пътя от гр. Плевен към гр. Червен бряг, 

след завода и табелата на града, на 3-тия 

стълб вляво има щъркелово гнездо, което 

периодично се разрушава с цел прогонване 

на щъркела  

Дадено предписание на ЧЕЗ Разпределение 

България-АД, гр. София да постави метална 

платформа върху електрическия стълб, в коя-

то да се постави материал за гнездо   

10. 

09.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

В имот, съседен на № 025005 има 7 бр. клет-

ки за отглеждане на риба. В следствие на 

изкопни работи в съседния имот, имотът на 

сигнализиращото лице е наводнен и има 

свлечени земни маси, прокопан е канал.   

Извършена е проверка на 22.04.2014 г. Уста-

новено  е, че за рибарника, находящ се в ПИ 

№ 000362 има издадено решение за преценя-

ване на необходимостта от ОВОС № ПН 31 

ПР-И/2013 г. на ЕТ "Ценков-64-Петьо Цен-

ков"; има и подадено заявление в БДУВДР-

Плевен за откриване на процедура за издаване 

на разрешително за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води от рибарник 

11. 

10.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

Нерегламентирани сметища в НАТУРА 

2000, в землището на гр. Луковит  

Извършена е проверка на място. Установено е, 

че в ПИ № 44327.257.26 има значителни ко-

личества изкопни земни маси и строителни 

отпадъци, както и около 4-5 куб.м. нерегла-

ментирано изхвърлени отпадъци от опаковки. 



Открити са и брони от ИУМПС на терен зад 

Бетонов възел. Направени са предписания на 

кмета на Община Луковит за почистване. 

12. 

11.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

От завода за шперплат ЕТ "Димитър Дебе-

ляшки", гр. Тетевен има силно замърсяване с 

гъст черен дим  

При проверката площадката на ЕТ "Димитър 

Дебеляшки" се извърши оглед на котела и ко-

мина. При него се установи,че котелът е в 

нормален технологичен режим на работа. Не 

се констатира изхвърляне на прахови частици 

или нехарактерен за горивото цвят на дима. 

При обхода се не констатираха други (неорга-

низирани) източници на емисии на дим и/или 

сажди. 

13. 

14.04.2014 

На "зелен 

телефон" 

Сигнал за регистрирана зелена морска котка 

на покрития мост гр. Ловеч   

При извършване на проверка на място не е 

констатирано наличието на Зелена морска 

котка 

14. 

22.04.2014 Лично 

Разрушаване естественото корито на река 

Шаварна  БДУВДР Сигналът е в компетенциите на БДУВДР. 

15. 

23.04.2014 На е-поща 

Сигнал за изпускане на непречистени отпа-

дъчни води от Фабрика за производство на 

олио в гр. Кнежа , собственост на ""Олива" 

АД   

Извършена е проверка по сигнала. Направен е 

оглед на част от р. Гостиля, поречие Искър. 

Участъка граничи с предприятие за произ-

водство на растителни масла "Олива" АД, гр. 

Кнежа, "Ансда" ЕООД и МБАЛ гр. Кнежа. 

Установено е, че водата в реката е с характе-

рен сиво-бял цвят. Усетиха се неприятни ми-

ризми с предполагаем източник "Олива" АД. 

Във връзка с направените констатации 

РИОСВ - Плевен ще извърши проверка на 

фирмата с вземане на проби от отпадъчни во-

ди за изпитване и обследване за неприятни 

миризми 

16. 

23.04.2014 На е-поща 

Сигнал за изпускане на непречистени отпа-

дъчни води от Фабрика за производство на 

олио в гр. Кнежа , собственост на ""Олива" 

АД   

Извършена е проверка по сигнала. Направен е 

оглед на част от р. Гостиля, поречие Искър. 

Участъкът граничи с предприятие за произ-

водство на растителни масла "Олива" АД, гр. 

Кнежа, "Ансда" ЕООД и МБАЛ гр. Кнежа. 

Установено е, че водата в реката е с характе-

рен сиво-бял цвят. Усетиха се неприятни ми-

ризми с предполагаем източник "Олива" АД. 



Във връзка с направените констатации 

РИОСВ - Плевен ще извърши проверка на 

фирмата с вземане на проби от отпадъчни во-

ди за изпитване и обследване за неприятни 

миризми 

 

 


