
 

 

Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в РИОСВ-Русе за периода  

Месец юли, 2010 година 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция  

Предприети действия 

1 02.07.2010 г.  Постъпил сигнал 

на тел.: 

082/ 820 772  

Служители на ОУ „Гражданска 

защита”-Русе са сигнализирали за 

миризма на амоняк в района на Източна 

промишлена зона-Русе.  

РИОСВ-Русе  Извършена е незабавна 

контролна проверка. Експертите 

на РИОСВ-Русе са констатирали, 

че сигналът е неоснователен.  

2.  09.07.2010 г.  Постъпил сигнал 

на тел.:  

082/ 820 772 

Служители на ОУ „Гражданска 

защита”-Русе са сигнализирали за 

влечуго в частен дом в с. Николово. 

РИОСВ-Русе Сигналът е обслужен съвместно 

с ГЗ-Русе. Уловеното влечуго е 

от вида Голям стрелец (Coluber 

caspius). Змията е освободена в 

природата, в подходящо за вида 

местообитание.  

3. 12.07.2010 г.  Постъпил сигнал 

на тел.:  

082/ 820 772 

Служител на „Приста ойл холдинг” 

ЕАД  е сигнализирал за намерена птица 

в безпомощно състояние.  

РИОСВ-Русе Извършена е проверка. Птицата е 

от вида Малък воден бик 

(Ixobrychis minutus) и е защитена 

от Закона за биологичното 

разнообразие. Изпратена е за 

лечение в Спасителния център- 

гр. Стара Загора.  

4.  15.07.2010 г.  Постъпил сигнал 

на тел.:  

082/ 820 772 

Служители на ОУ „Гражданска 

защита”-Русе са сигнализирали за 

влечуго в помещение на ОДЗ 

„Снежанка”, квартал „Дружба 3”. 

РИОСВ-Русе Експертите са открили млад 

екземпляр от вида Сива водна 

змия (Natrix tessellate). 

Екземплярът е освободен в 

природата.  

5.  21.07.2010 г.  Постъпил сигнал 

на тел.: 

082/809 281 

Жителка на град Русе е сигнализирала 

за разлив на води от дейността на 

автомивка за товарни превозни средства 

в района на „Напорни тръби”-Русе 

„Водоснабдяване 

и Канализация” 

ООД – Русе,  

РИОСВ-Русе 

Предстои провека по случая.  

6.  29.07.2010 г.  Постъпил сигнал 

чрез тел.: 112 

Жители на с. Басарбово са 

сигнализирали за влечуго в частен дом.  

РИОСВ-Русе Сигналът не е основателен. Не е 

открита змия. 

7.  30.07.2010 г.  Постъпил сигнал 

чрез тел.: 112 

Постъпил е сигнал за влечуго в магазин, 

намиращ се на територията на 

Кооперативен пазар-Русе.  

РИОСВ-Русе  Сигналът е основателен. 

Експертите са открили  

екземпляр от вида Сива водна 



змия (Natrix tessellate), който по-

късно е освободен. 

8.  30.07.2010 г.  Постъпили 

сигнали на тел.:  

082/ 809 281  

Жители на квартал „Чародейка”, гр. 

Русе са сигнализирали за неприятни 

миризми в квартала.  

РИОСВ-Русе Експертите са извършили 

проверка и са установили, че 

сигналът е основателен. 

Съставен е констативен 

протокол. Източникът на 

миризми е цех за преработка на 

яйчени продукти. Експертите са 

установили, че не са спазени 

сроковете за съхранение на 

основната суровина. Съставен е 

акт за установяване на 

административно нарушение. На 

собствениците са дадени 

предписания за стриктно 

спазване на заложените 

параметри при осъществяване на 

технологичния процес. В срок от 

два месеца собствениците на 

цеха трябва да представят в 

РИОСВ-Русе решение за 

обезмерисяване на 

технологичното оборудване.   

 


