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ППооссттъъппиилл  
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ООттггооввоорр--
ннаа  ииннссттии--

ттууцциияя  
ППррееддппррииееттии  ддееййссттввиияя 

1. 11.07.2016 
На „ Зелен 
телефон “ 

Сигнал за нерегламентирано изгаряне на 
текстилни отпадъци от предприятие разпо-
ложено на ул. „ Бунджовица “, на пресечката 
с ул. „ Радомирска “ в гр. Червен бряг 

РИОСВ - 
Плевен 

Извършена е проверка на място. При огледа 
на площадката не се констатира нерегламен-
тирано изгаряне на отпадъци. Обходен е дво-
ра, собственост на фабриката и  не са конста-
тирани следи от изгаряния на територията на 
фабриката. 

2. 11.07.2016 
На „ Зелен 
телефон “ 

Сигнал за изпускане на кисели води в реката 
от мандра намираща се в централната част 
на с. Лесидрен. Водата е мътно – бяла. 

РИОСВ - 
Плевен 

При проверката е направен оглед на участък 
от р. Лесидренска в точката на заустване. Ус-
тановено е заустване на отпадъчните води от 
обекта в реката. Водата в реката, на около 200 
м. след мястото на заустване е бистра. Не се 
констатира наличие на умряла риба в реката. 
Взети са проби от отпадъчни води на изход 
колектор, преди заустване на р. Лесидренска, 
за изпитване от РЛ - Плевен. 

3. 12.07.2016 По ел. поща 
Сигнал относно състоянието и начина на 
отглеждане на животните в Зоопарк „ 
Кайлъка “ в град Плевен. 

РИОСВ - 
Плевен 

При проверка на място се установи, че всички 
животни в колекцията на Зоопарк " Кайлъка " 
в град Плевен са във видимо добро здравос-
ловно  състояние. На всички екземпляри са 
осигурени прясна вода и подходяща за вида 
храна. Има поставени табели, които предуп-
реждават посетителите да не дават храна на 
животните. Изпълняват се изискванията на  
Наредба № 6/23.10.2003г. за минималните 
изисквания и условия за отглеждане на жи-
вотни в зоологически градини. 

4. 15.07.2016 
На „ Зелен 
телефон “ 

Сигнал за системно нерегламентирано изга-
ряне на отпадъци и обгазяване  с гъст и че-
рен дим в  с. Гривица 

Община 
Плевен 

Изпратен за предприемане на действия по 
компетентност до Община Плевен. 



5. 19.07.2016 Лично 

Сигнал за заустване на отпадъчни води от 
пречиствателна станция на къща за гости  
"Бумеранг " находяща се в гр. Априлци, ул. " 
Матевска " №7 по улицата. 

РИОСВ - 
Плевен 

Направена е проверка на Къща за гости " Бу-
меранг " гр. Априлци, при което се установи, 
че не е предвидено заустване на отпадъчни 
води от къщата за гости в повърхностен воден 
обект. Не се констатира изпускане на отпа-
дъчните води извън имота.  

 


