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

Месец март, 2010 година 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция  

Предприети действия 

1. 02.03.2010 г.  Зелен телефон  

082/ 809 281 

Анонимна гражданка сигнализира, че 

фирмата, извършваща разделното 

сметосъбиране в Русе смесва 

пластмасови, хартиени и метални 

отпадъци. 

Община Русе 

 

Проведена е среща с 

представители на „Шеле”АД и са 

дадени предписания да не се 

допуска смесване на отпадъци в 

контейнерите за разделно 

сметосъбиране. За случая е 

информирана и Община Русе.  

2. 02.03.2010 г.  Зелен телефон  

082/ 809 281 

Постъпил сигнал от Т. Т. жител на град 

Мартен за замърсяване на атмосферния 

въздух, вследствие  горене на гуми от 

съседи за битово отопление.  

РИОСВ-Русе Извършена е незабавна проверка 

от дежурния екип на РИОСВ-

Русе. В момента на проверката 

не е констатирано горене на 

гуми. Съседите на 

жалбоподателя са предупредени 

да не използват 

нерегламентирани горива за 

отопление.  

3. 10.03.2010 г.  Зелен телефон  

082/ 809 281 

Постъпил сигнал от служител на 

„Регионално депо Силистра” за 

депониране на азбестови отпадъци.   

РИОСВ-Русе, 

Община 

Силистра 

Извършена е контролна 

проверка. Сигналът е 

неоснователен. Община 

Силистра, която е оператор на 

депото притежава договор с 

фирма за депониране на 1000 

тона азбестови отпадъци. В 

Комплекното разрешително (КР) 

на депото са разрешени 1500 

тона подобни отпадъци. Дадени 



са предписания азбестовите 

отпадъци да се депонират при 

спазване условията, записани в 

КР.   

4. 19.03.2010 г.  Директор  Подаден е сигнал от служители на 

Областна дирекция „Гражданска защита 

”-Русе за спукан бидон и разлив на 

солна киселина на производствената 

площадка  на „СЕТ” АД-Русе. 

РИОСВ-Русе, ГЗ  Извършена е проверка. Дадени са 

предписания за правилно 

съхраняване на събраните 

остатъци от неутрализирането на 

киселината и да се предадат на 

лицензирана фирма. 

5. 22.03.2010 г.  Зелен телефон  

082/ 809 281 

Подаден е сигнал от К.М., жител на 

Русе за замърсена питейна вода.  

РИОКОЗ – Русе  Сигналът е прапратен за 

решаване по компетентност. 

6. 30.03.2010 г.  Зелен телефон  

082/ 809 281 

Подаден е сигнал от служител на  

„Брани 90” АД, за горeне на отпадъци в 

двора на бившата кожена фабрика  

„Приста”. 

РИОСВ-Русе Извършена е незабавна проверка 

на място. Констатирано е 

изгаряне на шума и отпадъци от 

физически лица, което е било 

прекрането след намесата на 

служителите   „Пожарна 

безопасност  и спасяване”.  

 


