
ПРИЕТИ СИГНАЛИ   

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.10.2022 г. – 31.10.2022 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

1 3.10.2022 
дежурен 

телефон 

В с. Тодорово не може да се диша от 

миризма на пилета 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка на място и не е 

констатирано нарушение. 

2 3.10.2022 
зелен 

телефон 

В с. Буковлък на ул. Тимок №10 пред самия 

двор има помпена станция, мястото е 

превърнато в сметище. Горят се кабели, 

има разлят бензин и масла. Има отпадъци 

от коли, брони, маркучи. Мястото се ползва 

като сметище. 

 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, дадени са 

предписания за премахване на отпадъците. 

Предписанията са изпълнени. 

3 11.10.2022 
дежурен 

телефон 

В с. Буковлък има запалени гуми на 

нерегламентирано сметище. Разнася се 

силна миризма и се замърсява околната 

среда. 

РИОСВ- 

Плевен  

Община 

Плевен 

Извършена е проверка на място, протоколът 

от проверката е изпратен на община Плевен 

за предприемане на действия по 

компетентност. 

4 17.10.2022 
дежурен 

телефон 

В язовир Сопот, с. Голяма Желязна, при 

ресторант Райски залив ила около 10 кг 

умряла риба 

Изпълнителна 

агенция по 

рибарство и 

аквакултури 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури. Извършена е 

проверка на 17.10.2022, при която се 

установяват 20 бр. мъртва риба, в следствие 

на зарибяване, което е извършено на 

15.10.2022г. 

5 20,10,2022 на място 

Сигнал за замърсяване на необработваеми 

терени около предприятие Бонмикс  с 

отпадъци и отпадъчни води 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка на място. Дадено е 

предписание. 

 

6 
20,10,2022 По пощата 

Незаконна сеч на 5 броя дървета в 

землището на с. Крушуна 

 

Районна 

Прокуратура  

гр. Ловеч 

Сигналът до РИОСВ- Плевен е само за 

сведение 

7 21.10.2022 
Зелен 

телефон 

Замърсен терен в промишлена зона в гр. 

Плевен пред Вторични суровини 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, в момента на която 

не се установява наличие на ИУМПС и 

горене на кабели, но се констатират следи 

от изгаряне на отпадъци. Дадено е 

предписание. 

8 27.10.2022 с куриер Сигнал срещу решение № ПН 39 ПР/22 
РИОСВ- 

Плевен 
Тече процедура 

9 
 

28.10.2022 

 

имейл 

Водовземното съоръжение на ВЕЦ Ловеч 

не пропуска вода по реката. 
БДДР- Плевен 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност. Извършена е проверка от 

БДДР- Плевен 

10 28.10.2022 имейл Дейности в коритото на река Черни вит. 
РИОСВ- 

Плевен 
Тече процедура 

11 28.10.2022 с куриер 
Сигнал за незаконна сеч, незаконно 

преминаване и  нарушаване на почвата 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка на място, 

констатирано е натрупване на инертни 

материали и дънни речни утайки. Предстои 

предприемане на действия по 

компетентност. 

12 31.10.2022 По пощата 
Образувано незаконно сметище в частен 

имот 

Община 

Плевен 

Изпратен по компетентност на Община 

Плевен 

 


