Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в РИОСВ-Русе за периода
Месец юни, 2010 година
№

Дата

Постъпил
сигнал

Сигнал

Отговорна

Предприети действия

институция

1

1, 2, 10, 15 и Постъпили
19 юни
сигнали на
2010 г.
082/ 820 772 и
082/ 809 281

Жители на град Русе са сигнализирали РИОСВ-Русе
за паднали от гнездата млади
екземпляри от видовете гларус, черен
бързолет, лястовица, бял щъркел и др.

2.

02.06.2010 г.

Постъпил сигнал Жител на град Завет е сигнализирал за РИОСВ-Русе
на тел.
замърсяване на терени с торови маси от
082/ 820 772
животновъдна ферма в с. Драгомъж.

3.

08.06.2010 г.

Постъпил сигнал Анонимен гражданин е сигнализирал за РИОСВ-Русе
на тел.
отглеждане на мечка в пристройка на
082/ 820 772
хотелски комплекс в с. Писанец.

4.

19.06.2010 г.

5.

20.06.2010 г.

6.

25.06.2010 г.

7.

29.09.2010 г.

Постъпил сигнал Постъпил е сигнал от тел. 112 за Не е от
от тел. 112
плуващо нефтено петно по река Дунав.
компетенциите
на РИОСВ-Русе
Постъпил сигнал Жител на Русе е сигнализирал за Община Русе
на тел.
нерегламентирано събиране на липов
082/ 809 281
цвят в Младежкия парк на град Русе.
Постъпил сигнал Претежател на вила в с. Червена вода Кмета на
на тел.
сигнализира за замърсяване с торови населеното
082/ 809 281
маси от преминаващи стада животни по място
улиците.
Постъпил сигнал Гражданин е сигнализирал за миризма РИОСВ-Русе
на тел.
на петролни продукти по пътя гр. Русе082/ 820 772
гр. Мартен

Част от екземплярите са върнати
в гнездата, а останалите са
изпратени в Спасителния център
в гр. Стара Загора за
доотглеждане.
Извършена и контролна
проверка. Експертите са
установили, че сигналът е
неоснователен. Съставен е
констативен протокол.
Експертите на РИОСВ-Русе са
извършили контролна проверка
съвместно с представители на
РУП-Вятово. Сигналът е
основателен. Животното е
конфускувано в полза на
държавата и транспортирано в
парка за рехабилитация на
танцуващи мечки в гр. Белица.
Експертите, извършили проверка
са констатирали, че нефтеното
петно не е от брегови източник.
Сигналът е препратен за
решаване по компетентност.
Коригиран е маршрутът на
животните.
Извършена е контролна
проверка, при която не е
констатирана миризма на

8.

30.06.2010 г.

9.

30.06.2010 г.

Постъпил сигнал
на тел.
082/ 820 772
Постъпил сигнал
на тел.
082/ 820 772

Гражданин е сигнализирал за миризма РИОСВ-Русе
на нефтопродукти по пътя Русе-Мартен.
Изп. директор на ЗММ „Стефан РИОСВ-Русе
Караджа” е сигнализирал за миризма на
нефтопродукти.

нефтопродукти. Предстои
последващ контрол на вероятен
източник в района.
Сигналът е неоснователен.
В момента на проверката не е
установен източник. Предстои
последващ контрол.

