
ПРИЕТИ СИГНАЛИ   

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.08.2022 г. – 31.08.2022 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

1 1.8.2022 
дежурен 

телефон 

В с.Брегаре се изкупуват билки в 

нерегламентиран пункт. 
РИОСВ- Плевен 

Извършена е проверка, билкозаготвителния 

пункт е обявен в РИОСВ- Плевен. 

2 1.8.2022 имейл Незаконни сметища в гр. Белене 
 

РИОСВ- Плевен 

Извършена е проверка , установено е 

нерегламентирано струпване на отпадъци, 

дадени са предписания за почистване. 

Предписанията са изпълнени само за част от 

имотите. Съставен е АУАН. Терените са 

почистени. 

3 4.8.2022 
дежурен 

телефон 

Болна риба в големия язовир в Кайлъка гр. 

Плевен 

Напоителни 

системи  ЕАД 

Изпратен по компетентност на Напоителни 

системи  ЕАД 

4 5.8.2022 
дежурен 

телефон 

Работници на Напоителни системи- клон 

Плевен намиращи се на язовр Телиш на 

3.08.2022 г. забелязали МПС да изсипва риба в 

язовира. На 05.08.2022 г. забелязали умряла 

риба в язовира. 

Изпълнителна 

агенция по 

рибарство и 

аквакултури 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури 

5 8.8.2022 
дежурен 

телефон 

Автосервиз в гр. Плевен ж.к. Дружба извършва 

автобояджийски услуги, в следствие на които 

се предизвиква остра задушлива миризма в 

жилищния район. 

РИОСВ- Плевен 
Извършена е проверка на място на 10.08.2022 г., 

не се констатира разливи или миризми. 

 

6 

8.08.2022 зелен 

телефон 

В ж.к. Сторгозия, комплекс Дар, периодично 

нощно време има миризма от горене на гуми и 

пластмаса, предполага се от с. Буковлък 

РДПБЗН- 

Плевен Община 

Плевен 

Изпратен по компетентност на РДПБЗН- Плевен 

и Община Плевен. Местността Балабаир е 

почистена. 

7 12.8.2022 имейл Незаконни дейности в язовир Синдиката гр. 

Луковит 

РИОСВ- Плевен Извършена е съвместна проверка с БДДР- 

Плевен, не е констатирано нарушение. 

8 15.8.2022 зелен 

телефон 

Изхвърляне на строителни отпадъци в с. 

Радишево в дере, което се намира в населеното 

място. 

Община Плевен Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Плевен 

9 18.8.2022 дежурен 

телефон 

На 16.08.2022 г. в с.Владиня, общ. Ловеч под 

жиците на ел. стълб са намерени три мъртви 

щъркела. Щъркелите вероятно са умрели, 

вследствие на токов удар. 

Електроразпреде

лителни мрежи 

запад АД 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Плевен. Извършена е 

проверка от кмета на с. Радишево, установено е, 

че е извършено почистване. 

10 22.8.2022 зелен 

телефон 

Замърсяване на р. Команска, през с. Кирчево РИОСВ- Плевен 

БДДР- Плевен 

Извършена е проверка, установено е нарушение, 

изпратен по компетентност на БДДР- Плевен, 

изискана е информация за установяване 

извършителя на дейността, съставен е акт и е 

дадено предписание за преустановяване на 

заустването. Предписанието е изпълнено. 

11 23.08.2022 Дежурен 

телефон 

Задушлива миризма на изгоряла пластмаса на 

територията на гр. Червен бряг. 

РИОСВ- Плевен Извършена е проверка, установено е нарушение. 

Съставен е   АУАН. 

12 23.08.2022 зелен 

телефон 

В гр. Червен Бряг на ул. Бенковска №67 са 

изсипани 7-8 самосвала строителни отпадъци 

Община Червен 

бряг 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Червен бряг. 

Извършено е почистване. 

13 24.8.2022 имейл Незаконно сметище в с. Вълчитрън РИОСВ- Плевен Извършена е проверка и е дадено предписание 

на     община Пордим. Предписанието не е 

изпълнено, съставен е АУАН. Предписанието е 

изпълнено. 



№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

14 25.8.2022 служебен 

телефон 

Незаконен добив на инертни материали в р. 

Дунав, в близост до устието на р.Искър в 

защитена зона  „Карабоаз“. 

РИОСВ- Плевен, 

БДДР- Плевен, 

СПИО- ОД на 

МВР- Плевен 

На 25.08.2022г. е  извършена е съвместна 

проверка от експерти на РИОСВ- Плевен, 

БДДР-Плевен и инспектори на СПИП-ОД на 

МВР-Плевен. При стартиране на проверката  

дейността по добив и извозване на инертни 

материали е спряна. Налични на мястото на 

изземване тежкотоварни машини  са 

конфискувани от инспекторите на СПИП-ОД на 

МВР-Плевен. Предстоят процесуално-

следствени действия от страна на СПИП при ОД 

на МВР-Плевен. 

15 26.8.2022 дежурен 

телефон 

Неправомерно изхвърляне на пресен торов 

отпадък от кравеферма на пътя и в 

обработваемите земи в с. Асеновци, на изхода 

на селото в ляво, посока гр. Левски 

ОДБХ- Плевен Изпратен по компетентност на ОДБХ- Плевен, 

които са извършили проверка и са връчили 

предписание на собственика. 

16 26.08.2022 дежурен 

телефон 

Нерегламентирано изхвърляне на строителни 

отпадъци в реката. До замърсения участък се 

стига по черен път, който се намира на 400 м 

преди ВЕЦ-Видима. 

Община 

Априлци 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Априлци. Извършена 

е проверка. Установено е наличие на строителни 

отпадъци в частен имот, в който се извършва 

ремонтна дейност. 

17 29.08.2022 дежурен 

телефон 

От преливника на малкия язовир в парк 

"Кайлъка" се излива кафява вода с пяна. 

РИОСВ- Плевен Извършена е проверка, протоколът от 

проверката и сигналът са изпратени на 

"Напоителни системи" ЕАД 

18 29.08.2022 по пощата Задимяване на атмосферния въздух и 

замърсяване на р. Осъм, гр. Ловеч 

 

 

Община Ловеч 

РЗИ Ловеч 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Ловеч и РЗИ Ловеч 

19 31.08.2022 имейл В с. Рупци, общ. Червен бряг се източва 

помийна яма  от физическо лице, директно  на 

улицата. Това се извършва в тъмната част на 

денонощието. 

Община Червен 

бряг 

Изпратен по компетентност на Община Червен 

Бряг 

20 31.08.2022 сл.телефон Наличие на битови, строителни отпадъци и 

части от коли на територията на гр. Червен 

бряг. 

РИОСВ- Плевен Извършена е проверка и е дадено предписание 

на Община Червен бряг за премахване на 

отпадъка. 

 


