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1. 01.07.2013 На "зелен 

телефон" 

В р.Осъм изтичат битово-фекални води от 

канализацията по дере "Алдица". Носи се 

неприятна миризма по улицата. 

РИОСВ-

Плевен 

Същият сигнал е постъпил в РИОСВ-Плевен 

по вх. № ОИК-3-37/28.05.2013 г. Дадено е 

предписание да се приведат в експлоатацион-

на изправност дъждопреливниците и участъ-

ците от канализацията в срок. След изтичане 

на срока на предписанието, ще бъде направена 

проверка за изпълнението му. 

2. 04.07.2013 На "зелен 

телефон" 

В мазе в кооперацията на подателя на сигна-

ла има птица от защитен вид - вероятно бу-

хал или сова. 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място. Констатирано 

е, че пред гараж на жилищна кооперация в гр. 

Плевен, ж. к."Сторгозия", има решетка, под 

която в заградено пространство с бетонни сте-

ни е установен 1 екземпляр от вида Черноши-

па ветрушка (Керкенез) /Falco tinnunculus/ - 

женски, който е защитен вид от Приложение 

№ 3 на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР). Заграждението, в което е намерен ек-

земплярът е с неизяснена собственост.  

На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР, птицата 

е изпратена за възстановяване в Спасителен 

център - гр. Стара Загора. 

3. 05.07.2013 На "зелен 

телефон" 

Арендатори, обработващи полето в с. Садо-

вец, са го напръскали с отрови, в резултат на 

което, козите и овцете от свинарската махала 

дават червено и зелено на цвят мляко. 

ОДБХ-

Плевен 

Изпратен за решаване по компетентност на 

ОДБХ-Плевен. 

4. 08.07.2013 На "зелен 

телефон" 

В гр. Ловеч и в с. Баховица вечер изкупуват 

охлюви, след като е приключила кампанията 

за събирането им на 30.06.2013г. 

РИОСВ-

Плевен  

Извършена е проверка, при която е установе-

но, че пунктът е обявен в РИОСВ – Плевен, но 

в момента на проверката  не работи.  

5. 15.07.2013 По пощата Изсичане на дървета при почистване и изп-

равяне на коритото на река Каменица в ра-

йона на гр. Угърчин 

РИОСВ-

Плевен 

Има издадено решение № ПН-117-ПР/2005 г. 

да не се извършва ОВОС за ИП "Почистване и 

укрепване коритото на р. Каменица". В 

РИОСВ-Плевен не са постъпили устни и пис-



мени възражения от засегнатата общественост 

срещу реализацията на ИП. Община Угърчин 

има издадено разрешително за ползване на 

воден обект. Компетентен орган по изпълне-

ние условия по разрешителното е БДУВДР. 

6. 16.07.2013 По е-поща Изграждане на канализация в къща на ул. 

Пирин № 2, село Ралево и отвеждане на би-

товите води в коритото на река Чернелка 

РИОСВ-

Плевен и 

БДУВДР 

Извършена е съвместна проверка с представи-

тели на БДУВДР. Установено е: 

1.На десният бряг на р.Чернелка е положена 

РVC тръба, която се ползва за отвеждане на 

битови води от имот намиращ се в с.Ралево, 

ул.Пирин № 2. Заснети са  географски коор-

динати в точката на заустване. Не се конста-

тира изтичане на отпадъчни води в реката.  

2. Село Ралево е населено място без изградена 

канализационна система. 

3. На основание чл.46 ал.4 т.2 от Закона за 

водите не се изисква разрешително за ползва-

не на воден обект за заустване на отпадъчни 

води за обектите, формиращи битово-фекални 

отпадъчни води в границите на населени мес-

та без изградена канализационна система. За 

тези обекти се прилагат разпоредбите на ЗУТ 

(Закон за устройство на територията).  

Във връзка с направените констатации е даде-

но предписание за прекъсване на тръбата от-

веждаща отпадъчни води от имота в 

р.Чернелка. Заустването на отпадъчните води 

да се извърши в съответствие с разпоредбите 

на ЗУТ в срок. 

7. 19.07.2013 По е-поща Авария на мръсния канал на улица в кв. 

Продимчец по която преминава Черноосъмс-

кия водопровод за гр. Плевен 

"В и К" АД- 

гр.Ловеч 

Изпратен за решаване по компетентност до "В 

и К" АД- гр.Ловеч. 

8. 19.07.2013 На "зелен 

телефон" 

Сигнал за сеч  на единични дървета-върби и 

орехи в ПИ № 073011,073010 и 000299 село 

Александрово, и подравняване на терена с 

булдозер 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка. Не е установена сеч на 

дървета. Изкоренени са 7 бр. върби. Поискана 

е актуална информация от СГГК-Ловеч с цел 

изясняване на случая. 

9. 22.07.2013 На "зелен 

телефон" 

Изкупуване на зелени шипки в 2 пункта в гр. 

Луковит 

РИОСВ-

Плевен  

Извършена е проверка на място. Установено е 

изкупуване на зелена шипка без документи в 

единия пункт. Ще бъдат предприети админис-



тративно-наказателни мерки. 

10. 24.07.2013 На "зелен 

телефон" 

От няколко дни в река Искър се наблюдава 

пяна във водата и умряла риба. 

 РИОСВ-

Плевен  

Извършена е проверка на място. Не е устано-

вено наличие на пяна и умряла риба. РЛ-

Плевен е направила изпитване на повърхност-

ни води. Всички показатели са в норма. 

11. 25.07.2013 На "зелен 

телефон" 

На брега на дерето до първия мост на с. Ра-

дювене, общ. Ловеч са изхвърлени отпадъци 

Община 

Ловеч и 

кметство с. 

Радювене 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Ловеч и кметство с. Радювене. 

12. 29.07.2013 На "зелен 

телефон" 

В с. Беленци, общ.Луковит се изкупува къ-

пина и зелени шипки без документ. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено е 

изкупуване на плод къпина без документи. Ще 

бъдат предприети административно-

наказателни мерки. 

13. 29.07.2014 На "зелен 

телефон" 

В Червен бряг има лице, което изкупува зе-

лени шипки и ги товари на тирове. 

 РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място.Установено е 

изкупуване на зелена шипка без документи. 

Ще бъдат предприети административно-

наказателни мерки. 

14. 29.07.2015 На "зелен 

телефон" 

Нерегламентирано изхвърлени строителни 

отпадъци, покрити с биоразградими отпадъ-

ци в махала "Малка Рибна" в гр. Троян. 

Община 

Троян 

Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Троян. 

15. 29.07.2016 На "зелен 

телефон" 

Замърсяване на атмосферния въздух от про-

изводство на дървени въглища. 

 РИОСВ-

Плевен  

Извършена е проверка на място. Дружеството 

е регистрирано като производител на дървени 

въглища. Дадени са предписания със срок за 

изпълнение за организиране и провеждане на 

емисионен контрол, за доказване спазването 

на нормите за допустими емисии.  

16. 31.07.2013 По пощата "АСС Инженеринг" ООД - София прави ново 

инвестиционно предложение за добив и пър-

вична обработка на варовъци за строителни 

материали от находище "Гечовското" в земл. 

на с. Бежаново, въпреки, че с решение № 

11132 от 2009 г. ВАС е осъдил МОСВ да 

прекрати концесията на фирмата. 

 РИОСВ-

Плевен  

Процедурата по ОВОС за Инвестиционно 

предложение на "АСС Инженеринг" ООД се 

провежда съгласно изискванията на ЗООС и 

на ЗБР и не е приключила. Предстоят следни-

те стъпки от процедурата по глава шеста от 

ЗООС и по чл. 31 от ЗБР: 1.Оценяване качест-

вото на доклада за ОВОС ( и на доклада за 

ОСВ); 2. Организиране на обществено обсъж-

дане на доклада за ОВОС (ОСВ) ; 3.Вземане 

на решение по ОВОС.  

 


