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1. 1.4.2019 
по електронна 

поща 
Замърсяване на р. Златна Панега  при гр. 

Луковит с фекални води 

РИОСВ-

Плевен, 
БДДР-

Плевен 

След извършена проверка са дадени предпи-
сания на кмета на общ.Луковит да предприе-

ме действие за включване на отпадъчни води 
от канал по ул.Христо Попов в канализацио-

нен клон,от канализационната мрежа на на-

селеното място. 

2. 4.4.2019 
на служебен 

телефон 
В с. Тотлебен се извършва незаконно раз-

комплектоване на ИУМПС 
РИОСВ-
Плевен 

Извършена е проверка. Дадени са предписа-

ния за незабавно преустановяване на дей-
ността. Приложени са административно-

наказателни мерки. 

3. 5.4.2019 по пощата 
Незаконна продажба на папагали и неху-

манно отношение към животни в гр. Левски 
РИОСВ-
Плевен 

Неоснователен. Сигналоподавателят си от-
тегля заявлението. 

4. 8.4.2019 
по електронна 

поща 

Сигнал за замърсяване на околната среда от 
свинефермата от Антон Ангелов между се-

лата Смочан и Пресяка 

РИОСВ-
Плевен 

При проверка на място се направи обход на 
десния бряг на р.Осъм, при който не се конс-

татираха дейности, описани в сигнала. 

5. 9.4.2019 
на служебен 

телефон 

В бивш стопански двор се отглеждат 70 бр. 

крави. Оборският тор се стича в р.Змийска. 

общ. Пле-

вен 

Инициирана проверка от РИОСВ-Плевен, 
съвместно с БДДР-Плевен. Съставен конста-

тивен протокол. Сигнала е препратен и до 
общ. Плевен. 

6. 9.4.2019 
по електронна 

поща 

Редовно изгаряне на пластмасови отпадъци 

в двора на бивш завод "Вапцаров" 

РИОСВ-

Плевен 

РИОСВ-Плевен извърши проверка на цех за 

производство на мебели. Не е констатирано 
нергламентирано изгаряне на отпадъци.  Да-

дени са предписания на дружеството за съз-
даване, поддържане и водене  на документи 

във връзка с нормативната уредба за контрол 

и управление на отпадъци. 



7. 11.4.2019 по пощата 

На основание чл.112 от Административноп-
роцесуалния кодекс, приложено изпращаме 

копие на писмо с вх.№198300-
1665/21.03.2019 г. От г-н Иво Иванов – член 

на ЛРД с. Божурлук, с искане за извършване 

на проверка по изнесени данни за палене на 
суха растителност в землището на с. Бо-

журлук, за решаване по компетентност 

Пожарна-

безопас-
ност и за-

щита на 

население-
то-Плевен 

Сигнала е препратен по компетентност 

8. 16.4.2019 
на служебен 

телефон 

Сигнал за над 50 бр.ИУМПС, продажбата им, 

както и на цветни и черни метали в 

с.Александрово 

РИОСВ-

Плевен 

При проверка,от експерти на РИОСВ-Плевен 

се констатира  извършване на дейности с 
ИУМПС без разрешение по чл.35 от ЗУО-

нарушение на закона за управление на отпа-
дъците. На нарушителя е наложена глоба за 

установено адм. нарушение.  

9. 18.4.2019 по пощата 
Използване на повърхностни карстови форми, 

разположени в границите на ЗЗ Карлуково 

Общ. Луко-

вит 

Извършена е проверка. Дадени са предписа-

ния. Предстои последващ контрол. 

 
10. 

24.4.2019 
на служебен 

телефон 

Нерегламентирано изгаряне на кабели, купета и 
гуми от разкомлектоване на излезли от употре-

ба МПС-та 

РИОСВ-
Плевен 

Насрочена съвместна проверка с РУ-Червен 
бряг за 7.05.19г. 

 


