
ПРИЕТИ СИГНАЛИ   

В РИОСВ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 

01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. 

 

№ Дата 
Постъпил 

сигнал 
Сигнал 

Отговорна 

институция 
 Предприети действия

1 1.07.2022 ел. обмен 
Нерегламентирани сметища  в различни 

имоти на територията на Община Луковит. 

РИОСВ- 

Плевен 

На 12.05.2022г. Е получен сигнал за 

замърсяване на същите имоти, извършена е 

проверка, при която се констатира 

замърсяване на в два от терените. Дадено е 

предписание за почистване, за един от 

терените срока е удължен. На 11.07.2022г. Е 

направена проверка не се констатира 

замърсяване. 

2 6.07.2022 сл.телефон 

В с. Пелишат през нощта в двор се горят 

отпадъци от гуми, пластмаси и др., при 

което се разпространява силна задушлива 

миризма. 

 

Община 

Плевен 

Сигналът е изпратен на Община Плевен за 

предприемане на действия по компетентност и 

на ОД на МВР за съдействие. Извършени са 

проверки и са съставени предупредителни 

протоколи на живущите на ул. Въча №2, с. 

Пелишат. 

3 7.07.2022 
зелен 

телефон 

На около 200 м преди входа на с. Бъркач, на 

пътя Садовец- Бъркач са "осакатени" над 15 

броя 30 годишни дървета- круши. 

РИОСВ- 

Плевен 

На сигналоподателя е изпратен отговор, че 

на територията на Община Долни Дъбник 

няма обявени защитени дървета. 

4 7.07.2022 
зелен 

телефон 

В гр. Плевен в Индустриална зона от завод 

за консерви "Сартен" се носи тежка, 

задушлива миризма  и обгазява хората. 

РИОСВ- Плевен 
Извършена е незабавна проверка, при която не е 

констатирано нарушение. 

5 11.07.2022 
зелен 

телефон 

Камион самосвал, който е целия във 

фекалии и разнася миризма се движи след 

бензиностанция " Еко" посока с. Буковлък.  

РИОСВ- 

Плевен 
Поискано е съдействие от МВР гр. Плевен 

6 11.07.2022 
зелен 

телефон 

В гр. Белене в момента от Беленските 

острови се извлича наносния материал с 

цел продажба 

РИОСВ- 

Плевен 

Изпратено е запитване до Изпълнителна 

Агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" 

7 13.7.2022 ел. обмен 

Нерегламентирано изхвърлени 3 бр. варели 

с неясно съдържание в местност "Папрата", 

гр. Червен Бряг 

РИОСВ- 

Плевен РЛ- 

плевен 

Извършена е проверка и са взети проби. 

Предстои изясняване на източника и 

извършителя. 

8 13.07.2022 имейл 
Замърсяване на р. Осъм в участъка на юг от 

транспортния мост, посока ВЕЦ 

 РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, в момента на 

проверката не са констатирани 

нерегламентирани точкови източници на 

заустване. 

9 14.7.2022 
дежурен 

телефон 

Незаконно сметище, намиращо се на около 

50 м. от последната къща на ул. " 

Хр.Кърпачев", с. Телиш. На сметището се 

извозват всякакъв вид отпадъци, вкл. и 

животински трупове 

Община 

Червен Бряг 

Изпратен за предприемане на действия по 

компетентност на Община Червен Бряг. 

Общината е уведомила РИОСВ- Плевен, че 

е почистено. Извършен е последващ 

контрол, при който е установено натрупване 

на отпадъци. Извършен е последващ 

контрол и предписанието е изпълнено. 

10 15.7.2022 ел. обмен 
Замърсяване на природна забележителност 

"Деветашка пещера" 

РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка, не е констатирано 

замърсяване. 

11 25.7.2022 имейл Задушлива миризма в гр. Луковит 
РИОСВ- 

Плевен 

Извършена е проверка и сигналът е 

неоснователен. 

12 25.7.2022 имейл Малко щъркелче, което не може да лети 
РИОСВ- 

Плевен 

Проведен е разговор със 

сигналоподателя,при който е установено, че 

щъркелът е излетял. 

13 28.7.2022 
зелен 

телефон 

В с. Гостиня, общ. Ловеч, частни имоти 

отвеждат отпадъчните си води в р. 

Гостинка и реката е силно замърсена 

Община Ловеч 
Изпратен на Община Ловеч за предприемане на 

действия по компетентност. 

 


