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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 4.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Лицето А.С. изкупува охлюви и цвят глог в 

гр. Летница 

РИОСВ-

Плевен 

 

При проверката е установено, че в гр. Летница, 

лицето А.Ф. е поставило табела за изкупуване 

охлюви. В обекта са открити около 100 кг. ох-

люви в наличност. На нарушителя е съставен е 

акт за установяване на административно нару-

шение. 

2. 7.5.2015 по имел  Сигнал за въздействия на туристи в пещера 

Мандрата, село Чавдарци 

РИОСВ-

Плевен 

При проверка на място е установено, че пещера 

Мандрата е достъпна за посещения, тъй като 

липсва съществувалата в миналото врата. Към 

момента на проверката в пещерата няма хора и 

не са установени следи от палене на огън. Уста-

новени са обаче следи от автомобили. 

3. 11.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Н. Х. изкупува цвят бъз без позволително за 

ползване в гр. Тръстеник 

РИОСВ-

Плевен 

При извършената проверка на място са устано-

вени 150-200 кг. цвят бъз в свежо състояние. 

Н.Х., който е организатор и отговорник на бил-

козаготвителния пункт отсъства в момента на 

проверката. Не са представени книга за изкупе-

ните, реализираните и наличните количества 

билки, както и позволително, съгласно Закона за 

лечебните растения. 

4. 12.5.2015 на място Сигнал за нерегламентирано изкупуване на 

ОЧЦМ в село Обнова без разрешително 

РИОСВ-

Плевен 

Проверката е извършена съвместно със служи-

тели на ОД на МВР-Плевен. При нея са открити 

7 бр. ИУМПС в бивша дърводелска работилни-

ца в с. Обнова. На друга нерегламентирана 

площадка, отново в с. Обнова са открити авто-

части, получени при нерегламентирана дейност 

по разкомплектоване на ИУМПС. Дадени са 

предписания на С. Б. Р. за незабавно преустано-

вяване на нерегламентираните дейности. 



5. 12.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Сигнал за изкупуване на билки и охлюви в 

нерегистрирани пунктове на ул. Васил Дру-

мев №5 и ул. Стрелча №11 , гр. Летница 

РИОСВ-

Плевен 

При проверката е установено, че пункт за изку-

пуване на охлюви в гр. Летница, с организатор 

П.Т. не е оборудван с калибровъчно сито за пре-

сяване на маломерни охлюви. В пункта са уста-

новени в наличност 40 кг. охлюви, от които ма-

ломерни - около 10 % На нарушителя ще бъде 

съставен акт. 

6. 13.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Изпускане на химикали от фирма "Лесоп-

ласт" АД. Реката е черна по пътя ж.п. моста  

- за Белиш. 

РИОСВ-

Плевен 

Изпратен за предприемане на действия по ком-

петентност до Община Троян 

7. 14.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Шум и прах от рязане на дървени трупи на 

открито. Черен дим от три комина на мебел-

но предприятие "Савел" ЕООД, гр. Троян 

РИОСВ-

Плевен 

Изпратен е факс до Община Троян, за спешна 

проверка достоверността на обстоятелствата, 

посочени в сигнала. На 18.05.2015 г. е извърше-

на  проверка на място от експерти на РИОСВ, с 

контролно измерване на шум в околна среда, 

които не са констатирали превишаване на до-

пустимите стойности. 

8. 19.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Задушлив сивочерен пушек от запален в 

двор на открито огън, на който се горят ав-

томобилни гуми и се топят кабели. Дворът 

се намира в с. Златна Панега, в дясно по пътя 

за София, срещу площадка с метални отпа-

дъци. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на "Костов Мега Металс" 

ЕООД . При нея е установено, че сигналът е 

основателен. На управителят е изпратена покана 

за съставяне на акт за установяване на админис-

тративно нарушение. 

9. 20.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Изкупуване на цвят бъз в гр. Кнежа РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка, при която е установено  

нерегламентирано изкупуване на цвят от бъз.  

Съставени са констативен протокол и АУАН на 

нарушителя. 

 

10. 21.5.2015 по поща Сигнал за строителни дейности в землище 

село Козар Белене 

РИОСВ-

Плевен 

При извършване на проверката се установи, че в 

ПИ №№37647.0.206, 37647.0.224, 37647.0.231, 

37647.0.245, 37647.0.248 и 37647.0.299, земли-

щето на с. Козар Белене, общ. Левски не се из-

вършват строителни дейности и не се изграждат 

съоръжения.  

11. 21.5.2015 по поща  Сигнал за замърсяване на река Осъм с отпа-

дъци от градско сметище - гр. Левски 

РИОСВ-

Плевен 

При извършената проверка е установено че де-

пото с граници имоти №43236.3463.416 и 

43236.346,503 е отредено без проект преди 

1984г.с НТП -сметище и няма изградени техни-



чески съоръжения и ограда и представлява ста-

ро корито на р.Осъм.Съгласно плана на депото в 

последните години  отпадъците се депонират 

само в първия имот, който е по-отдалечен от 

речното легло на р.Осъм. Установено е че по 

прилежащите ивици на двата пътя водещи до 

депото нерегламентирано са изхвърлени около 

100м/куб. отпадъци. Направено е предписание 

на кмета на община Левски за почистване на 

отпадъците. 

12. 25.5.2015 на "зелен 

телефон" 

Нерегламентирано изхвърляне на фекални 

води и заустването им в река Осъм от фирма 

"Ленокс", землище село Добродан 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка, при която е установено, 

заустване на незначителен поток отпадни води в 

р. Осъм, след пречистване в съществуващата на 

площадката на предприятието  ЛПСОВ. Дру-

жеството няма разрешителноза заустване на 

отпадни води. Съставен е АУАН. 

 

13. 28.5.2015 на "зелен 

телефон" 

По протежението на ул. "Георги Кочев", по 

посока към индустриална зона в гр. Плевен, 

има множество нерегламентирани авто-

морги, в които се извършва и разкомплекто-

ване на ИУМПС-та. 

РИОСВ-

Плевен 

Извършени са проверки на място. Съставени са 

3 бр. АУАН . 

14.   28.5.2015 по имел Извършване на BASE JUMP скокове и маха-

ло в ПЗ "Деветашка пещера" през месец май 

РИОСВ-

Плевен 

Изпратено е писмо с предписания до кмета на 

общ. Ловеч със срок за изпълнение 24.06.2015г. 

 

15.   28.5.2015 по имел Сигнал за извършване на строителни дей-

ности в ЗТ "Деветашкото плато", НП "Мара-

та" 

РИОСВ-

Плевен 

При извършената проверка е установено, че в 

границите на ПЗ "Марата" не се извършва стро-

ителна дейност и нарушаване на разпоредбите 

на заповедта на МОСВ, с която е обявена ПЗ 

"Марата". В ПИ №40261.106.1 землище 

с.Крушуна няма започнати строителни дейности 

и имота се ползва по предназначение.След 

справка в информационната система на РИОСВ-

Плевен е констатирано, че има постъпило уве-

домление за инвестиционно предложение "Изг-

раждане на многофункционално спортно игри-

ще в горецитирания имот, което е на етап пре-

ценяване необходимостта от ОВОС. 



16. 29.5.2015 по поща Съборено щъркелово гнездо в с.Бреница,от 

комин на къща, собственост на М. И.М 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка и е съставен констативен 

протокол. На нарушителя е изпратена покана за 

съставяне на АУАН. 

 

 


