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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 
07.10.2016 

 
На „зелен 
телефон“ 

Сигнал за продажба на препарирана 
костенурка от вида Зелена морска 
костенурка вписана в списъка на 
IUCN като застрашен вид. 

РИОСВ- 
Плевен 

Веднага е извършена проверка на място. Установено 
е наличие на един препариран екземпляр от вида Ка-
рета, семейство морски костенурки и един препари-
ран екземпляр от вида Червеногърба сврачка, които 
са предлагани за продажба. Не са представени доку-
менти за произход. Двата препарирани екземпляри са 
иззети. На лицето е съставен акт за установяване на 
административно нарушение.Сигналът е основателен. 

2. 
13.10.2016 

 
БДДР чрез 

112 

Сигнал за замърсяване на р. Осъм, 
на около 300 м.от мястото на влива-
не в р. Дунав 

БДДР – 
Плевен 

РИОСВ - 
Плевен 

В РИОСВ – Плевен е постъпил сигнал от БДДР – 
Плевен, чрез тел. 112 за замърсяване на р. Осъм на 
около 300 м. от мястото на вливане на реката в р. Ду-
нав. Незабавно беше сформиран екип от експерти от 
РИОСВ - Плевен и БДДР – Плевен за извършване на 
проверката. Не е констатирано видимо замърсяване 
на река Осъм в посочения в сигнала участък. При из-
вършения оглед не е установено заустване на отпа-
дъчни води от дейността на намиращо се в района 
предприятие за хартия. Проверката е извършена в 
присъствието на подателя на сигнала.  
От Регионална лаборатория – Плевен към Изпълни-
телна агенция по околна среда са взети проби за ана-
лиз на водата от река Осъм от посечения в сигнала 
участък. Сигналът е неоснователен. 

3. 26.10.2016 По ел. поща 
Сигнал за неефективност на рибния 
проход на ВЕЦ Кунино 

БДДР – 
Плевен 

РИОСВ - 
Враца 

Изпратен за предприемане на действия по компетент-
ност до РИОСВ-Враца и БДДР-Плевен 

 


