
 

 

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

Месец април, 2010 година 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция  

Предприети действия 

1 7.04.2010 г.  По телефона  

082/820 772 

Гражданин е сигнализирал за изхвърлен 

компост от гъбозавода в с. Красен на 

улица в с. Щръклево. 

РИОСВ-Русе  Извършена е контролна 

проверка, експертите са 

констатирали, че сигналът е 

основателен. Съставен е 

протокол и са дадени 

предписания за почистване на 

терена.  

2 08.04.2010 г.  По телефона  

082/820 772 

Жителка на гр. Русе е подала сигнал за 

намерена птица.  

РИОСВ-Русе Експертите са констатирали, че 

птицата е от защитения вид 

горска ушата сова. Птицата е 

изпратена в Спасителен център –

Стара Загора. 

3 12.04.2010 г.  По телефона  

082/820 772 

Уредникът на РИМ-Русе е сигнализирал 

за намерена птица в подземния гараж на 

магазин.  

РИОСВ-Русе Сигналът е основателен. Птицата 

е от вида зеленоглава кокошка. 

Освободена е в природата.  

4 13.04.2010 г. 

 

  

По телефона 

082/ 820 772 

Жител на град Русе е сигнализирал за 

замърсяване на атмосферния въздух.  

РИОСВ-Русе Извършена е контролна проверка 

в района на Източната 

промишлена зона на града и  

ТЕЦ – Русе. Сигналът е 

неоснователен.  

5 15.04.2010 г.  По телефона 

082/ 820 772 

Служител на фирма от гр. Русе е 

сигнализирал за намерена птица в двора 

на предприятието 

РИОСВ-Русе Експертите са констатирали, че 

птицата е от защитения вид 

южен славей. Птицата е 

освободена в природата.  

6 20.04.2010 г.  По телефона 

082/ 820 772 

Жителка на град Русе е сигнализирала 

за намерен таралеж в двора си.  

РИОСВ-Русе Екземплярът е бил в добро 

състояние, освободен е по-късно 

в природата.  

7.  20.04.2010 г.  По телефона 

082/ 820 772 

Журналист от в-к „Силистренски бряг” 

е сигнализирал за мъртва риба във 

водното огледало на ЗМ „Блатото край 

РИОСВ-Русе Проведен е тел. разговор с кмета 

на с. Малък Преславец. В 

действителност са открити 



село Малък Преславец”. няколко екземпляра от вида 

шаран. Вероятната причина е 

бракониерство. В района няма 

обработваеми земеделски земи, 

обработката на които за причини 

замърсяване с пестициди.  

 


