
ПРИЕТИ СИГНАЛИ   

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.05.2022 г. – 31.05.2022 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

1 9.05.2022 
Служебен 

телефон 

Заведението срещу Троянския манастир е 

изкарало всички тръби в реката и отходните 

води се вливат в нея. 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка, констатирано е нарушение. 

Дадени са три предписания, които са изпълнени. 

2 10.5.2022 сл.телефон 
В с. Сомовит има запрашаване от товарене и 

разтоварване на царевица на пристанището. 

 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка , не е констатирано нарушение. 

3 10.5.2022 имейл 
Нерегламентирани сметища в с. Брест и гр. 

Гулянци. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, установено е струпване на 

отпадъци, дадено е предписание за почистване. 

Предписанието е изпълнено. 

4 11.5.2022 ел. обмен 

Нерегламентирано изхвърлени отпадъци от 

краварник в с. Български извор, общ. 

Тетевен 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка, установено е наличие на торови 

маси, примесени със слама. Дадено е предписание за 

почистване. Изпратен на Община Тетевен по 

компетентност и проследяване на изпълнение на 

предписанието. Предписанието е изпълнено. 

5 12.5.2022 имейл Новосформирано сметище в гр. Луковит 
РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка, дадени са предписания за 

почистване на имот №44327.74.8 и № 44327.74.7 в гр. 

Луковит. Срокът на предписанието е удължен. 

Предписанията са изпълнени. 

6 17.5.2022 
зелен 

телефон 

Остра задушлива миризма на амоняк в 

района на гр. Ловеч. 

РИОСВ- 

Плевен 

Направени са няколко замервания, резултатите от 

които са предоставени на заинтересованите страни. 

Инсталацията е в ремонт. Дадено е предписание за 

изграждане на шумоизолираща стена.Съставени са 

актове. Материалите по преписката са изпратени 

на Окръжна прокуратура Ловеч. 

7 17.5.2022 ел. обмен Затлачен мост в с. Петърница 

Община 

Долни 

Дъбник 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност от Община Долни Дъбник 

8 23.5.2022 имейл 

Нерегулирано използване на различни 

горски и равнински площи на територията 

на с. Добревци. 

 

Община 

Ябланица  

 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност от Община Ябланица. 

Организирано е почистване. 

9 23.5.2022 
дежурен 

телефон 

Сеч на дървета в пасище, попадащо в 

защитена зона "Река Вит" 

РИОСВ - 

Плевен 

Извършена е проверка, установено е, че се 

извършва сеч само на култивирана топола, 

съгласно инвентаризацията на  ТП ДГС Плевен 

10 25.5.2022 по пощата Изсичане на ЗМ "Чернелка" 
РИОСВ- 

Плевен 
 Извършена е проверка, сигналът е неоснователен. 

11 25.5.2022 
зелен 

телефон 

Почистване на пречупени клони на вековно 

дърво в началото на екопътека с. Горталово 

Риосв- 

Плевен 

Извършена е проверка, установено е , че стволът на 

дървото е в добро здравословно състояние, а 

сухите клони могат да бъдат премахнати. 

Протоколът от проверката е изпратен на Община 

Плевен за сведение. Община Плевен е разрешила 

да се извърши почистване на пречупените клони. 

12 26.05.2022 сл.телефон 
Замърсена площ с цвик в с. Добролево, 

Община Враца 

РИОСВ- 

Враца 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност. 

13 27.5.2022 имейл Изсичане на ЗМ "Чернелка" 
РИОСВ- 

Плевен 

Неправилно заведен като сигнал. Обжалвано е 

решение № ПН 65-ОС/2022, решението е отменено 

с решение № 114/14.07.2022 

14 30.5.2022 ел. обмен 

В с. Рупци, изгребна яма на автомивка 

предизвиква свлачище и разрушава частен 

имот. 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, дадени са две предписания. 

Предписанията са изпълнени. 

15 31.5.2022 сл.телефон 

На гърба на 72 бл в жк Сторгозия има 

автомивка и строеж. Този, който е изпълнил 

строежа е заринал шахтата на парното със 

земна маса от строежа. 

Община 

Плевен 

Топлофикац

ия- Плевен 

АД 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност от Община Плевен и Изпратен за 

предприемане на действия по компетентност от 

Община Плевен и Топлофикация- Плевен АД. 

Извършена е проверка от РИОСВ- Плевен и 

Община Плевен, при която не са видимо 

установени специфичните особености, определящи 

установените земни маси като строителни 

отпадъци. 



 


