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№№  ДДааттаа  
ППооссттъъппиилл  

ссииггннаалл  
ССииггннаалл  

ООттггооввоорр--

ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 3.5.2016 
на "зелен 

телефон" 

Сигнал за изкупуване на цвят черен бъз в 

хранителни магазини в центъра на село Сте-

жерово, в дома на Сурай в село Изгрев, в 

дома на Кемал село Обнова и в дома на 

Тошко в село Българене 

РИОСВ-

Плевен 

Извършени са проверки на адреси в с. Стеже-

рово, с. Българене, с. Изгрев и с. Обнова. Не 

са констатирани нарушения. 

2. 10.5.2016 
на "зелен 

телефон" 

Изкупуване на цвят черен бъз без регистри-

ран пункт на ул. "Крепостна", гр. Никопол 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на място, при която е 

установено, че в гараж се съхраняват около 

200 кг. цвят от черен бъз от Н.И. В РИОСВ-

Плевен няма обявен билкозаготвителен пункт. 

По информация на друго лице И.Б. разполага 

с позволително за събиране на лечебното рас-

тение, издадено от ДГС-Никопол. Цветът вед-

нага се предава на регистриран билкозаготви-

тел в с. Александрово. 

3. 11.5.2016 на ел. поща  
Сигнал за лоши условия и фрапираща липса 

на грижа за животните в зоопарка в Ловеч  

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка. Изпълняват се изиск-

ванията на чл. 2 и чл. 3 от Наредба № 

6/23.10.2003г. за минималните изисквания и 

условия за отглеждане на животни в зоологи-

чески градини 

4. 13.5.2016 лично 

Замърсяване с битови и строителни отпадъ-

ци на поляната пред бившата земеделска 

кооперация в с. Къшин. 

 

РИОСВ-

Плевен 

Извършен е оглед за наличие на локални не-

регламентирани сметища в землището на с. 

Къшин, общ. Плевен. Такива не са установе-

ни. 

5. 18.5.2016 лично 

Фирма ЕТ "Коки" работи с химикали и ги 

изхвърля в двора на ул. "Георги Кочев", гр. 

Плевен 

РИОСВ-

Плевен 

Извършена е проверка на обекта, находящ се 

на ул. "Георги Кочев", гр. Плевен. Фирмата 

извършва прахово боядисване на алуминиеви 

профили. При огледа не са констатирани раз-

ливи на използвани химикали. 



6. 27.05.2016 
на "зелен 

телефон" 

Изкупуване на маломерни охлюви в гр. Пле-

вен, Индустриална зона 

РИОСВ-

Плевен 

При проверката на място е установено, че 

пунктът не работи. Осигурен е достъп до при-

емното помещение. То е оборудвано с кантар 

и калибровъчно сито. Няма охлюви в налич-

ност. Констатирано е, че пунктът е регистри-

ран в РИОСВ. 

7. 31.5.2016 
на "зелен 

телефон" 

Изливане на битови отпадъчни води на ули-

ца „Янко Забунов“ № 26, с. Телиш 

Община 

Червен бряг 

Изпратено за предприемане на действия по 

компетентност от Община Червен бряг 

 


