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ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1. 02.07.2012 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

От центъра на гр. Троян реката е 

червена. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка, при която не е 

установено оцветяване на реката в 

червено.Установено е оцветяване на 1 юни и 

на 30 юни. Източникът е неизвестен. 

2. 02.07.2012 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Асфалтобаза “Нановица” силно 

запрашава  с дейността си района 

в ж.к. “Нановица”,,гр. Ябланица. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка. Установено е ,че 

източници на прах , които са причина за силно 

запрашаване на територията на площадката и 

пренос на прах извън нея са машините и 

съоръженията на трошачно-сортировъчна 

инсталация и транспортните пътища в обекта. 

Дадени са задължителни за изпълнение 

предписания. 

3. 04.07.2012 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Обработване на животински кожи 

в гр. Троян, в резултат на което са 

се появили много мухи. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка. Не е установено 

наличие и разпространяване на неприятни 

миризми от дейността на предприятието, както 

и повишена популация на мухи в района. 

4. 10.07.2012 Сигналът е 

постъпил на 

“зелен телефон” 

Наличие на умряла риба в 

"Кайлъка", от "Люляците" на 

долу. 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка. Констатирано е 

наличие на три екземпляра мъртва риба-един 

около 150 гр. и два по около 50 гр. Наличието 

на умряла риба не е следствие от отравяне. 

При отравяне би следвало да има значително 

повече мъртви екземпляри, предполага се ,че 

рибата е била уловена от рибари и е 

изхвърлена по-късно във водата. 

5. 11.07.2012 Сигналът е 

подаден лично. 

Съхранява се ПРЗ с изтекъл срок 

на годност в с .Божурица. 

 

РИОСВ-Плевен 

РИОСВ-Плевен не притежава необходимите 

правомощия за изясняване на случая по 

сигнала, за това го изпраща до Окръжна 

прокуратура - Плевен за намеса ,с цел 

изясняване по случая. 

6. 13.07.2012 Сигналът е 

постъпил на 

Разкомплектоване на МПС на ул. 

“Кара Кольо” в гр. Плевен 

 

РИОСВ – Плевен 

Извършена е проверка. Открити са 6 бр. 

ИУМПС, които при проверката са се 



“зелен телефон” разкомплектовани нерегламентирано. Не са 

представени документи за тях. При проверката 

откритите 6 бр. ИУМПС са вкарани в чертите 

на намиращата се в близост регламентирана 

площадка. Замърсения с отпадъци терен е 

почистен. 

7. 13.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

Фирма “Агроком инвест”ООД 

замърсява село Чавдарци с пресен 

оборски тор. 

 

 

РИОСВ-

гр.Плевен 

Извършена е проверка на 12.07.2012г. от 

експерти на РИОСВ-гр. Плевен,  съвместно с 

представител на общ. Ловеч.Констатирано е 

замърсяване с пресен торов отпад, но не е 

установено кой е извършителя и датата на 

извършване на нарушението.  Поради тази 

причина не може да се търси 

административно-наказателна отговорност на 

“Агроком инвест”ЕООД-гр.Плевен.  

8. 17.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

електронната 

поща. 

В сградата на РПК-Наркооп 

Ябланица, в мазето, се събират 

всички отводнителни канали и 

фекални води,от което може да 

плъзне зараза. Същото положение 

е и в съседната сграда. 

ОДБХ-гр.Ловеч Извършена е проверка и е съставен 

протокол.Копие от сигнала и протокола са 

изпратени на ОДБХ-гр.Ловеч за решаване по 

компетентност. 

9. 19.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

електронната 

поща. 

Фирма "Агромах"-Благоевград 

извършва почистване на коритата 

на р. Вит и Бели и Черни 

Вит(предполага се, че е законно) 

,но и организира обработка и 

добив на инертни материали 

(предполага се ,че е незаконно) 

РИОСВ-

гр.Плевен 

Извършена и проверка и е  съставен 

констативен протокол. Констатирано е че 

добива на баластра  от р.Вит е свързан с 

изпълнение на задълженията на кмета на 

общината, за почистване на коритото на 

реката. На “Агромах” ЕООД е издадено 

предписание  за прекратяване на дейността на  

миячно сортировъчна инсталация до 

въвеждането и в режим , при който няма да 

оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда. За извършваната дейност в 

нарушение на нормативната уредба по околна 

среда “Агромах” ЕООД ще бъде 

санкционирана. 

10. 19.07.2012 Сигналът е 

подаден лично. 

Мандра "Елия милк" в с. Драгаш 

войвода изпуска суроватка в 

барата,от което на другия ден се 

образува тиня. 

РИОСВ-Плевен Извършена и проверка и е констатирано, че 

водите в дерето са битово замърсени но нямат 

бяло оцветяване. При огледа в мандрата е 

установено, че има вероятност от при 



преливане на цистерната със суроватка, 

течността да постъпи в дерето.На фирмата е 

направено предписание да не се допуска 

преливане на цистерната. 

11. 19.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

пощата. 

Постъпили сигнали на граждани 

за отчупване на клони от вековно 

дърво - бряст до църква "Света 

Параскева" в гр. Плевен. 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка. Констатирано, е че има 

изцяло изсъхнали клони. Направени са 

предписания те да бъдат премахнати и 

отрезите замазани с блажна боя в срок  17. 

09.2012. 

12. 20.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон” 

Реката между гр. Тетевен и с. 

Гложене е придобила кафяв цвят. 

РИОСВ-

гр.Плевен 

Кафявият цвят на реката се дължи на миячно 

сортировъчна инсталация на “Агромах” ЕООД, 

на която е издадено предписание за 

прекратяване на дейността  до въвеждане на 

инсталацията  в режим, при който няма да 

оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда. За извършваната дейност в 

нарушение на нормативната уредба по околна 

среда “Агромах” ЕООД ще бъде 

санкционирана. 

13. 20.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

пощата 

Струпани строителни отпадъци до 

речното корито на 700-800 метра 

след излизане от курорта 

Шипченски минерални бани. 

Община Троян Изпратен за решаване по компетентност на 

Община Троян. 

14. 23.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон” 

Работи се в коритото на р. Вит 

при с. Гложене и м. Асен.От 

около месец,периодично водата в 

реката се губи напълно (не като 

при лятно маловодие). 

БДУВДР Изпратен за решаване по компетентност на 

БДУВДР. 

15. 23.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон” 

Умряла риба в р. Дунав при с. 

Загражден.Наблюдава се от около 

седмица.Умрели миди и 

риба,кафяви петна в р. Искър при 

с. Искър.Наблюдава се от около 

седмица. 

РИОСВ-Плевен Извършена и проверка и е установено, че 

наличието на мъртва риба и миди и кафяви 

петна в р. Искър и мъртва риба в р. Дунав, са 

били инцидентни явления. При проверката 

такива не са констатирани. Като се има 

предвид, че в анализите на водите на р.Дунав 

при с.Байкал и на р.Искър при с.Гиген за 

началото на м. август не са констатирани 

отклонения от нормите, най-вероятно това се 

дължи на забранен улов на риба с ел.ток или 



взрив. 

16 26.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

пощата ч/з МОСВ 

В двора на бившия 

Домостроителен комбинат до 

МЕТРО-гр. Плевен работи пункт 

за изкупуване и сортиране на 

разделно събрани отпадъци.Да се 

провери дали пункта има 

съответните разрешителни 

документи и работи ли по 

правилата и изискванията за 

такива пунктове. 

РИОСВ-Плевен Извършена и проверка от експерти на РИОСВ-

Плевен. Констатирано е че, площадката работи 

със съответното решение за дейности по 

съхраниние и третиране на отпядъци, чиито 

условия се спазват и не се извършват дейности 

с ОЧЦМ.Не се  се съхраняват опасни 

отпадъци. На обекта се извършват дейности по 

съхранение и предварително третиране на 

разделно събрани отпадъци, съгласно договор 

с “ЕКОПАК България” АД и удостоверения за 

съгласие от общините.На лицата предаващи 

отпадъци се издават необходимите документи. 

17 30.07.2012 Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон 

Събират се зелени шипки от 

лозята над х-л “Сторгозия”-гр. 

Плевен и се предават в с.Славяни 

и с. Ясен, обл. Плевен. 

РИОСВ-Плевен При направената проверка не е установено 

изкупуване на плод шипка в 

билкозаготвителния пункт в с.Я сен. 

 


