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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввооррннаа  

ииннссттииттуу--

цциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

            

1.  
5.04.2021 

 

по имейл 

 

Нерегламентирано складиране и полагане  на 

строителни материали на територията на По-

землен имот 44327.257.8,област Ловеч 

гр.Луковит 

РИОСВ-

Плевен  

община 

Луковит 

 

Изпратен  по компетентност до общ.Луковит 

 

2.  
8.04.2021 

 

служебен 

телефон 

В пристройка,находяща се на територията на 

"Емос"АД в гр.Ловеч има големи количества 

опаковки с течности, с надписи за производ-

ство от преди 30години. Предполага се, че 

съдържат стари бои или лакове.Някои от 

опаковките са компрометирани. 

РИОСВ-

Плевен 

 

Извършена е проверка и са дадени предписа-

ния 

3.  
9.04.2021 

 
по имейл 

Нерегламентирано сметище в с. Дерманци, 

общ.Луковит 

РИОСВ-

Плевен  

община 

Луковит 

 

Изпратен до Общ.Луковит за предприемане на 

действия по компетентност в най-кратък срок. 

Локалното замърсяване е установено и натру-

паните отпадъци са  отстранени и извозени до 

"Регионално депо за неопасни отпадъци- Лу-

ковит". 

4.  9.04.2021 по имейл 

Незаконно депо. Незаконно изхвърляне на 

отпадъци, близо до къща, до гробище, до 

пътя в с.Вълчитрън 

РИОСВ-

Плевен 

Община 

Пордим 

 

Дадени са предписания, които са изпълнени 

5.  
12.04.2021 

 

дежурен 

телефон 

Заустване на отпадъчни води в река Дрипла 

от рибарник на фирма "Фиш хоф" ООД, 

с.Голец, общ.Угърчин 

РИОСВ-

Плевен 

Направена е проверка и са дадени предписа-

ния. Изискано е съдействие за връчване на 

констативен протокол. 

 



6.  
13.04.2021 

 

дежурен 

телефон 

В с.Буковлък общ.Плевен, на ул."Илинден" 

(срещу №7) има необезопасен трафопост с 

надпис "Върбица", до който е намерен бял 

щъркел, умрял вследствие на токов удар 

РИОСВ-

Плевен 

„ЧЕЗ“ АД 

Изпратен по компетентност на ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД. Въпрос-

ният трафопост и и близкия до него стълб ще 

бъдат обезопасени с птицезащитни средства. 

7.  16.04.2021 
дежурен 

телефон 

В село Драгаш Войвода, общ. Тетевен, 50% 

от къщите си отвеждат отпадъчните води в 

дерето на селото.Реката води началото си от 

микро язовир. 

РИОСВ-

Плевен  

община 

Никопол 

Направена е проверка и са дадени предписа-

ния да се предприемат дейности по компетен-

тност, в правомощията на Общ. Нико-

пол.Проведени са разговори със жителите да 

избегнат отвеждането на отпадъчните води 

към речното легло и да изградят шахти за би-

тово-фекални отпадъци. 

 


