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ППррееддппррииееттии  

ддееййссттввиияя  
1. 

03.09.2012 

Сигналът е 

подаден лично. 

Незаконно сметище на в с.Къшин. РИОСВ-Плевен Извършена е проверка съвместно с община 

Плевен и е констатирано, че сметището е 

закрито. На терена на закритото сметище не са 

открити замърсявания с битови отпадъци. 

2. 

04.09.2012 

Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон”. 

На пътя от разклона за с.Черни 

Вит се извършват мащабни 

строителни дейности.Мостът за 

Ч.Вит не функционира. 

БДУВДР-Плевен 

РИОСВ-Плевен 

Извършена съвместна проверка с БДУВДР- 

Плевен. Констатирано, е че извършването на 

ремонт на пътя е съгласувано от РИОСВ- 

Плевен със становище.За дейностите в речните 

корита са съставени протоколи от експертите 

на БДУВДР.. 

3. 

14.09.2012 

 

Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон”. 

В магазин в с.Владиня се 

изкупуват шипки. 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка. Установено, е че в 

посочения магазин няма налични количества 

шипки и собственикът е запознат с 

изискванията на ЗЛР. 

4. 

17.09.2012 

Препратен от 

МОСВ по 

компетентност. 

При местността “Боаза” срещу 

бензиностанция “Лукойл” се 

обработват дървени въглища, в 

резултат на което се замърсява 

въздухът в района. 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка. Установено е , че в 

местността "Боаза" има обект с оператор 

"Виса-1" ЕООД, който извършва производство 

на дървени въглища в 2 бр. пещи по закрит 

способ. При проверката пещите са работили, 

при което димните газове са изпускани 

организирано през метален комин. Дейността 

се извършва при спазване на изискванията на 

чл. 11, ал.5 и ал. 6 от ЗЧАВ. 

В съседен имот са открити над 50 бр. чували с 

въглищен ситнеж. Не е открит собственик или 

друго лице за контакт. Не е установено 

производство на дървени въглища по открит 

или друг способ. 

5. 

17.09.2012 

Сигналът е 

постъпил по 

електронната 

Новопоявили се сметища на 

входно-изходни точки  в 

гр.Луковит. 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка на място от експерт на 

РИОСВ-Плевен, съвместно с еколога на 

община Луковит. Съставен е 



пощата. констативенпротокол, който е връчен на Кмета 

на община 

Луковит. Направено е предписание до Кмета 

на община Луковит за почистване на 

отпадъците от терените и предприемане на 

мерки за недопускане повторното замърсяване. 

Съгласно чл. 19 от ЗУО Кметът на общината 

организира управлението на битовите и 

строителните отпадъци, образувани на нейна 

територия. 

6. 

20.09.2012 

 

Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон”. 

Нерегламентирано сметище на 

излизане от с. Комарево по пътя 

за гр.Гулянци. 

РИОСВ-Плевен Препратен по компетентност до община Долна 

Митрополия. Поставен е срок  на общината до 

15.10.2012г. да уведоми писмено РОИСВ-

Плевен за предприетите действия. 

7. 

21.09.2012 

Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон”. 

В. Ц. от с.Добромирка извършва 

почистване на септични ями и 

изхвърля фекални води и утайки в 

притоци на р.Видима. 

РИОСВ-Плевен Искана информация от РИОСВ-В.Търново, 

дали лицето В. Ц. от с.Добромирка,общ. 

Севлиево е представител на фирма,която 

притежава разрешение за дейности с отпадъци 

по ЗУО. 

8. 

24.09.2012 

Сигналът е 

постъпил по  

електронната 

пощата. 

На ул.Железничар ж.к.Сторгозия 

в гр.Плевен, роми 

разкомплектоват коли 

нерегламентирано. 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка на място. Не са открити 

ИУМПС. При огледа на терена не са открити 

следи от нерегламентирано разкомплектоване 

на ИУМПС, както и замърсявания с отпадъци. 

Съгласно чл.19 от ЗУО Кметът на общината 

организира управлението на битовите и 

строителните отпадъци, образувани на нейна 

територия съгласно изискванията на този закон 

и наредбата по чл.22. 

9. 

25.09.2012 

Сигналът е 

постъпил по 

“зелен телефон”. 

ЕТ “Косигин-Асен Атанасов” 

вдига много шум и прах  от 

използваните при упражняване на 

дейността си  МПС
-та 
 . 

РИОСВ-Плевен Извършена е проверка от експерти на РИОСВ- 

Плевен и ИАОС - Регионална лаборатория 

Плевен. Установено е , че имотът, в който се 

намира предприятието, е отреден за варов 

възел, съгласно Заповед № 416/11.08.2006г. на 

Кмета на Община Тетевен. Представено е 

Удостоверение за търпимост на строеж по 

смисъла на § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ, с което 

се удостоверява, че изграждането на варовия 

възел в имота е допустимо, строежът е търпим 

и не подлежи на премахване,нито на забрана за 



ползване. При проверката е проведено 

измерване на нивата на шум в околната среда 

в общо 6 бр. измерителни пунктове. 

Измерените стойности не превишават 

граничните стойности за нива на шум при 

работа на предприятието с не по-малко от 70% 

от пълния си капацитет. Не са констатирани 

неорганизирани емисии на прах от 

складирания пясък. Управителят е 

предупреден да не извършва на 

производствената площадка дейности, 

предизвикващи шум във вечерните и нощните 

часове - от 19 ч. до 7 ч. 

10. 

29.09.2012 

Сигналът е 

постъпил по  

електронната 

пощата. 

Замърсяване на въздуха в района 

на Западна индустриална зона, 

Стара гара и Сторгозия в 

гр.Плевен. 

РИОСВ-Плевен РИОСВ - Плевен организира и проведе среща с 

всички отговорни институции,за координиране 

на действията при констатирано 

нерегламентирано горене на гуми, поради 

затруднения при откриване на нарушителите. 

 

 


