
ПРИЕТИ СИГНАЛИ   

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.02.2022 г. – 28.02.2022 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

1.  1.2.2022 
мобилен 

телефон 

В землището на гр. Ловеч, в близост до 

Регионалното депо за неопасни отпадъци 

има огромно количество нерегламентирано 

изхвърлени строителни и битови отпадъци. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, дадено е предписание, 

което е изпълнено. 

2.  1.2.2022 имейл 

Започнало строителство в имот в гр. 

Луковит. Незаконосъобразни  изкопни 

дейности, бетониране на основи за ограда и 

т.н. 

 

ОД 

Земеделие- 

Ловеч         

РДНСК- 

Ловеч 

 

Изпратен по компетентност на ОД Земеделие- 

Ловеч         РДНСК- Ловеч. Извършена е 

проверка, не е констатирано нарушение. 

3.  2.2.2022 ел. обмен 

В гр. Плевен, отделяне на миризма на дизел 

от сифоните на мокрите помещение в 

жилища. 

РИОСВ- 

Плевен     В 

и К- Плевен 

Извършена е съвместна проверка с В и К- 

Плевен, констатирани са нарушения и са 

дадени 3 предписания, които са изпълнени. 

Изпратено е писмо до В и К- Плевен, 

незабавно да започне мониторинг на 

отпадъчните води. Преписката е предадена на 

Окръжна прокуратура- Плевен за 

предприемане на действия по компетентност 

4.  3.2.2022 по пощата 
Нерегламентирано вземане от повърхности 

води на вода за питейно- битови нужди. 

БДДР- 

Плевен 

Отговорната институция е БДДР- Плевен, 

сигналът е изпратен на РИОСВ- Плевен за 

сведение. 

5.  3.2.2022 имейл 
На територията на гр. Плевен липсват съдове 

за разделно събиране на отпадъци. 

Община 

Плевен 

Изпратен на Община Плевен за предоставяне на 

информация. Информацията е предоставена- на 

25.01.2022г. Е сключен договр за извършване на 

разделно събиране. 

6.  

 

6.2.2022 

 

зелен 

телефон 

Нерегламентирано изхвърляне на строителни 

отпадъци в края на с. Коиловци. 

РИОСВ- 

Плевен 

Поискано е съдействие от ОД МВР гр. 

Плевен, за установяване собствеността на 

МПС. Извършена е проверка на място. Дадено 

е предписание на Община Плевен да се 

почисти. Собственикът на МПС е установен и 

е съставен АУАН. Предписанието е 

изпълнено. 

7.  7.2.2022 имейл 
Разораване в защитена  територия  "Опански 

баир" 

РИОСВ- 

Плевен 

Община 

Плевен 

Извършена е проверка, установено е 

разораване в посочените в сигнала територии. 

Изпратен по компетентност на Община 

Плевен. 

8.  9.2.2022 по пощата 
В с. Буковлък изхвърляне на отпадъци от 

стари коли на улицата 

РИОСВ-

Плевен 

Поискано е съдействие от  ОД на МВР- 

Плевен. Извършена е съвместна проверка, 

констатирано е нарушение и е дадено 

предписание. Предписанието е изпълнено. 

9.  11.2.2022 
зелен 

телефон 

Нерегламентирано заустване на отпадни 

води, в района на землището на гр. Ябланица 

от товарен автомобил- цистерна. 

Община 

Ябланица 

Изпратен по компетентност на Община 

Ябланица. Извършена е проверка. 

10.  14.2.2022 сл. телефон 

В гр. Ловеч, съхранение и транспортиране на 

ИУМПС на нерегламентирана площадка за 

дейности с отпадъци. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, установено е 

нарушение. Съставен и връчен е АУАН. 

11.  14.2.2022 сл. телефон 

С. Дойренци се отглеждат крави и кози, 

които се разхождат безстопанствено и 

замърсяват улицата. 

Община 

Ловеч 

Изпратен по компетентност на Община Ловеч. 

Община Ловеч е извършила проверка, 

установено е нарушение и е дадено 

предписание за почистване. 

12.  15.2.2022 сл. телефон 
Липса на контейнери за сметосъбиране във 

вилна зона гр. Кнежа. 

Община 

Кнежа 

Изпратен по компетентност на Община 

Кнежа. Получен е отговор, че са поставени 2 

бр. контейнери. 

13.  15.2.2022 
зелен 

телефон 

Нерегламентирано сметище в землището на 

с. Въбел. 

Община 

Никопол 

Изпратен по компетентност на Община 

Никопол. Извършена е проверка, установено е 

замърсяване и е извършено почистване. 



№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

14.  18.2.2022 имейл 
Редовността на строителен обект на 

територията на община Луковит. 

ОД 

Земеделие- 

Ловеч         

РДНСК- 

Ловеч 

Изпратен по компетентност на ОД Земеделие- 

Ловеч         РДНСК- Ловеч. Извършена е 

проверка, ОД Земеделие- Ловеч е предприела 

необходимите законови процедури. 

15.  21.2.2022 имейл Запалени площи на полски имоти. 
РИОСВ- 

Плевен 

В землището на с. Галата, общ. Тетевен няма 

обявени защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

16.  23.2.2022 сл.телефон Боклук между селата Тодорово и Горталово 
Община 

Плевен 

Изпратен по компетентност на Община 

Плевен. Община Плевен е извършила 

проверка, установени са следи от запалване на 

отпадъци, но не са установени извършителите. 

17.  24.2.2022 ел. обмен 
Нанесени щети на р.Вит от изграждането на 

автомагистрала Хемус. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка на място. Не е 

констатирано нарушение. 

18.  28.2.2022 сл. телефон 

В гр. Плевен в дом населен от роми е 

образувана нерегламентирана автоморга и се 

горят кабели. 

Община 

Плевен 

Препратен по компетентност на Община 

Плевен. Извършена е проверка, установено е 

нарушение. Дадено е предписание, което е 

изпълнено. 

 


