
ПРИЕТИ СИГНАЛИ   

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.12.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

1 1.12.2022 по пощата 
Нерегламентирано замърсяване на 

общински и държавен имот 

Община 

Луковит и 

ОДБХ- Ловеч 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност от Община Луковит и 

ОДБХ- Ловеч. Извършена е проверка от 

ОДБХ- Ловеч и  не е констатирано 

нарушение. 

2 1.12.2022 

зелен 

телефон 

 по учебно-

тренировъчн

а програма  

В гр. Ловеч на бул. Мизия срещу завод 

Велга при жп прелеза има тежко ПТП 

между лек автомобил, автобус и 

автоцистерна, от която има разлив на лесно 

запалима течност (нафта). Има тежко 

пострадали. 

 

РИОСВ- 

Плевен, РЗИ- 

Плевен, МЗ, 

РЗПААБ- 

Ловеч, МВР- 

Ловеч, 

Областна 

Администраци

я -Ловеч 

По учебно- тренировъчна програма 

3 7.12.2022 

дежурен 

телефон, 

чрез тел. 112 

Наличие на варели с отрова на земен път в 

Червен бряг, м. Папрата по пътя за Луковит 

РИОСВ- 

Плевен 

 

Извършена е проверка. Установено е 

наличие на 3 бр. варели, два от които с 

ненарушена цялост, запълнени с 

неустановено съдържание, а третият с 

нерушена цялост и частично запълнен с 

неустановена отпадъчна течност. Достъпът 

до мястото е ограничен със сигнална лента 

и обозначителна табела. 

4 15.12.2022 по пощата 

Нерегламентирано замърсяване в 

землището на с. Славовица, общ. Долна 

Митрополия в местността "Бобов Брест" 

Община 

Митрополия 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Долна 

Митрополия.Община Долна Митрополия е 

извършила оглед на място и е информирала 

кметство с. Славовица  да организира и 

извърши почистване. Извършено е 

почистване. 

5 16.12.2022 Чрез тел. 112 

В с. Славяни, общ. Ловеч на главния път на 

разклона за с. Славяни в дясно има земен 

път и баричка, в момента там са забелязани 

4 самосвала, които изсипват , според 

сигналоподателя токсична утайка, както 

във водата, така и на поляната 

РИОСВ- 

Плевен 

Община Ловеч 

Извършена е проверка, констатирано е 

замърсяване. Сигналът е изпратен на 

Община Ловеч за предприемане на действия 

по компетентност. Извършено е почистване. 

 

6 

19.12.2022 по пощата Незаконни строежи, нерегламентирано 

отглеждане на животни и съхранение на 

ИУМПС в гр. Тетевен 

 

Община 

Тетевен 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Тетевен 

 


