
 

 

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

Месец май, 2010 година 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция  

Предприети действия 

1 03.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на  082/ 820 772 

Служител на Гранична полиция – Русе е 
сигнализирал за запрашаване на въздуха 
по ул. „Мостова”-Русе.  

РИОСВ-Русе  Извършена е незабавна проверка. 
Дадени са предписания да се 
оросява строежа при извършване 
на строителни работи и да не се 
допуска запрашаване на въздуха. 

2 04.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на  082/ 820 772 

Жител на град Русе е сигнализирал за 
остра неприятна миризма от оточните 
канали в района на „Зимовника”-Русе. 

РИОСВ-Русе Извършена е незабавна проверка, 
дадени са предписания на  
„Българска мая” ЕООД да 
извърши ремонт на нарушения 
участък на отвеждащия колектор 
и да почисти замърсения терен.  

3 05.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на 082/ 809 281 

Жителка на с. Нисово сигнализира за 
шумово замърсяване и миризми от 
работата на агрегат към хотелски 
комплекс в с. Нисово. 

РИОСВ-Русе Извършена е повторна проверка. 
Независимо, че сигналът не е 
основателен, на собственика на 
хотела са дадени предписания да 
монтира допълнителни 
устройства, за да ликвидира 
шума от работата на 
съоръжението.  

4 07.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
до директора на 
РИОСВ-Русе  

Служители на полицията са 
сигнализирали за разлято  вещество в 
новооткрита дискотека в град Русе, 
което предизвиква сълзене на очите. 

ГЗ-Русе 
РИОСВ-Русе  

Извършена е незабавна проверка  
съвместно с органите на реда и 
ГЗ-Русе. Посетителите на 
заведението са евакуирани. От 
РЛ-Русе са взети проби въздух и 
са изпратени до ИАОС за 
установяване вида на 
веществото.  

5 07.05.2010 г.  Постъпили 
сигнали на 082/ 
820 772 и  
082 /809 281 

Собственичка на вила в с. Ряхово, 
община Сливо поле сигнализира за 
неприятни миризми, причинени от 
работата на завода за биодизел в град 
Сливо поле.  

РИОСВ-Русе, 
„Напоителни 
системи” ЕАД–
клон Русе 

Сигналът е пореден. По случая се 
работи от края на месец март, 
когато са регистрирани първите 
сигнали. Предприятието 
преустанови дейността си. 



Експертите на РИОСВ-Русе  
пломбираха канала, отвеждащ 
отпадъчните води на „Астра 
биоплант” ЕООД. Работата по 
случая продължава.  
 

6. 10.05.2010 г.  Постъпили 
сигнали на 
 082/ 820 772 и  
 

Постъпил сигнал от ветеринарна 
клиника „Албейтар”- Русе за намерена 
сова в безпомощно състояние. 

РИОСВ-Русе Птицата е изпратена в 
Спасителния център в гр. Стара 
Загора.  

7. 11.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на 082/ 809 281 

Жител на град Русе е сигнализирал за 
замърсяване на въздуха с хартиени 
стърготини. 

РИОСВ-Русе Извършена е контролна 
проверка. Сигналът е 
основателен. Дадени са 
предисания на фирмата да 
отстрани неизправността на 
пречиствателните съоръжения.  

8.  11.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на 082/ 809 281 

Жител на село Севар е сигнализирал за 
изършване на билкозаготвителна 
дейност в нерегистриран пункт.  

РИОСВ-Русе Експертите на РИОСВ-Русе са 
констатирали, че сигналът е 
основателен. На лицето е 
съставен акт за установяване на 
административно нарушение.  

9. 12.05.2010 г.   Постъпил 
сигнал на  
082/ 809 281 

Жител на град Лозница е сигнализирал 
за отглеждане ан животни в стопански 
двор и завърсяване с отпадъци. 

РИОСВ-Русе Експертите на РИОСВ-Русе са 
установили контакт с 
жалбоподателя. Предстои 
извършване на контролна 
проверка. 

10. 12.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на  082/ 820 772 
и по е-поща 

Председателката на Дружеството за 
защита на животните е сигнализирала 
МОСВ, РИОС и РВМС за нехуманно 
отношение към птици в големите 
хипермаркети. 

РИОСВ-Русе, 
РВМС 

От два големи хранителни 
магазина са свалени специалните 
мрежи, които са били 
предназначени за улавяне на 
заблудени птици. Дадени са  
предписания  да се намери по-
подходящо решение и да не се 
допуска улавяне или увреждане 
на птици.   

11. 21.01.2010 г.  Постъпил сигнал 
на  082/ 809 281 

Притежател на вила в с. Червена вода е 
сигнализирал за замърсяване с тотови 
маси по улиците на селото от 
отглеждани животни.  

Общината Изпратено е уведомително писмо 
до кметицата на селото, за 
разрешаване на въпроса по 
компетентност.  



12. 23.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на  082/ 809 281 

Жителка на Русе е сигнализирала за 
изгаряне на кабели от нейн съсед.  

РИОСВ-Русе Извършена е проверка и 
дейността е преустановена. 

13.  27.05.2010 г.  Постъпил сигнал 
на  082/ 809 281 

Жител на кв. „Дружба” е сигнализирал 
за замърсяване на въздуха, вседствие 
стирилизиране на консерви на открито.  

Община Русе  Сигналът е препратен за 
решаване по компетентност.  

 


