
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АПРИЛ 2022 ГОДИНА 

 

 

 

№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

ЛИ 

СИГНАЛИ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОР 

НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1.  

 

01.04.2022 г. 

 

„зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

от дейността на „Eнерджи -2“ 

ЕООД, гр. Нова Загора, 

подадени на 01 април 2022 г. и 

регистрирани в деловодната 

система на РИОСВ на 01 и 04 

април. 

РИОСВ  

Стара Загора 

 Сигналът е получен в края на работният ден на 31.03.2022 г. На 

същият ден екип от експерти са извършвали проверки на обекти в 

град Нова Загора и около града, при което не са установени 

наличие на  миризми в района на Нова Загора. 

2.  

 

01.04.2022 г. 

 

„зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на град 

Гълъбово от дейността на 

„Брикел” ЕАД. Града е в 

пепел, черен дим и мирише на 

сяра. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 01.04.2022 г. екип от експерти са извършили извънредна 

проверка на Депо за неопасни отпадъци на „Брикел“ ЕАД. 

Издадени са две предписания на оператора: Да се положи 

геотекстилна мембрана върху повърхността от засушени 

участъци на територията на депото и да се уведоми писменно 

РИОСВ-Стара Загора за предприетите действия. 

3.  

 

04.04.2022 г. 

 

„зелен” 

телефон 

Сигнали за задимяване на с. 

Селиминово, общ. Сливен. В 

района на подстанцията се 

палят гуми през ден. 

 

Община 

Сливен 

Сигналът е предаден на Община Сливен за предприемане на 

действия по компетентност.  

 

4.  

 

04.04.2022 г. 

 

„зелен” 

телефон 

Сигнал, според който във 

връзка с подмяна на 

водопроводни тръби в гр. 

Казанлък на ул. Цар Иван 

Шишман, дървета и асми са 

Община 

Казанлък 

Сигналът е предаден на Община Казанлък за предприемане на 

действия по компетентност. След извършена проверка от 

общината уведомяват, че няма премахнати и засегнати дървесни 

видове. 

 



белязани в бяла боя и ще бъдат 

премахнати.  

5. 05.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за лебед, паднал от 

язовирната стена на язовир 

находящ се между с. 

Маломирово и с. Раздел, общ. 

Елхово. Според 

сигналоподателя лебеда е 

заклещен и не може да излети. 

РИОСВ 

Стара Загора, 

Община 

Елхово 

Сигналът е предаден на еколога на гр. Елхово, общ. Елхово. 

Извършена е проверка на място. Лебеда е в добро състояние. 

(неоснователен сигнал). 

6. 08.04.2022 г.  „зелен” 

телефон 

Сигнали за задимяване от 

дейността на „Брикел” ЕАД, 

получени на 08, 13 и 14 април. 

РИОСВ 

Стара Загора  

На 08.4.2022, 14.04.2022г. и 20.04.2022 г., са извършени проверки 

на място от екип от експерти на РИОСВ Стара Загора 

Издадени са  три предписания да се предприемат действия за 

отстраняване на пропуските на газоходите към енергиен котел 

КА-2 и преустановяване на неорганизираното изпускане на 

емисии от същите; Да се предприемат мерки и действия за 

почистване на натрупания въглищен прах на площадката, южно 

от котелен цех, с цел предотвратяване възникването на 

неорганизирани прахови емисии; За изпълнение на 

горецитираните предписания да се уведоми писменно РИОСВ- 

Стара Загора. Предписанията са изпълнени. Осъществен е 

последващ контрол на място. 

7. 12.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за неправомерно 

рязане на дървета до училище 

„Екзарх Антим I” в гр. 

Казанлък, получени на 12 и 20 

април. 

Община 

Казанлък 

Сигналите са предадени на Община Казанлък за предприемане на 

действия по компетентност.  

8. 12.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за умряла риба в 

язовир находящ се в с. Безмер, 

обл. Ямбол. 

БД ИБР 

Пловдив 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ Стара 

Загора, БД ИБР Пловдив и РЛ Стара Загора към ИАОС, в 

присъствие на сигналоподателя. По възлагане на БД ИБР 

Пловдив са взети водни проби – повърхностна вода за физико- 

химичен анализ. Не е установено нерагламентирано заустване на 

отпадъчни води в язовира, както и друг източник на замърсяване 

в язовира. 



9. 13.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за задушлива миризма 

в гр. Стара Загора от 

дейността на „Панхим” ООД. 

Повтаря се ежедневно.  

 

РИОСВ 

Стара Загорa 

Извършена проверка на 18 април на в ранните часове посочени от 

сигналоподателя. Не е установено наличие на миризми. 

Сигналоподателя е уведомен по телефона. 

10. 14.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятна миризма 

на мазут от асфалтова база в с. 

Струпец, общ. Сливен. 

 

Община 

Сливен 

Сигналите са предадени на Община Сливен за предприемане на 

действия по компетентност.  

11. 14.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за отравяне на гр. 

Стара Загора от „Бисер Олива” 

АД. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 14 април е извършена проверка на „Бисер Олива” от експерти 

от РИОСВ-Стара Загора. Дадено е предписание в срок до 7 дни, 

да се предприемат действия по издаване на документ по чл. 35 от 

ЗУО. 

 

12. 15.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на 

Калдъръмената улица в гр. 

Котел.  

 

РИОСВ-

Стара Загора 

Във връзка със сигнал с вх. № ЗТ-22/25.02.2022 г., получен от 

същия сигналоподател, на Кмета на Община Котел е дадено 

предписание за почистване на нерегламентираните замърсявания 

със срок 4 април. На 30 март, община Котел е отговорила, че е 

изчистено. На 28 април, екип от РИОСВ е извършил последващ 

контрол и проверка по сигнал ЗТ-52/15.04.2022 г. Замърсяванията 

на Калдъръмената улица са почистени. 

 

13. 19.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за запалени гуми на 

Републикански път I6, посока 

Сливен – Гурково. Силно 

задимено е с предпоставка за 

ПТП.  

 

Община 

Сливен 

Незабавно е направена връзка по телефона с еколог на Община 

Сливен, представители на общината са извършили проверка на 

място. Сигнала е препратен по имейл на служебния имейл на 

Община Сливен за предприемане на действия по компетентност. 

14. 26.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за задушлива миризма 

от горене на гуми в с. 

Чинтулово.  

РУ Запад 

град Сливен 

Сигналът е препратен на РУ Запад град Сливен за предприемане 

на действия по компетентност. 



15. 26.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали, според които в 

реката в с. Бобов дол, общ. 

Твърдица се хвърля оборска 

тор, получени на 26 и 28 

април. 

Община 

Твърдица 

Сигналите са предадени на Община Твърдица за предприемане на 

действия по компетентност.  

16. 26.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за кросови мотори, 

преминаващи през екопътека в 

местност „Моллова кория” в 

посока Карандила.  

 

ДПП 

„Сините 

камъни”;  

Сигналът е препратен до ДПП „Сините камъни” гр. Сливен. 

Сигналът е предаден и на общ. Сливен от тел 112.  

17. 26.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на р. 

Мочурица в района на с. 

Веселиново, общ. Тунджа. 

Има много умряла риба и 

миризма на блато.  

 

БД ИБР 

Пловдив, 

РИОСВ 

Бургас 

Община 

Тунджа 

Сигналът е предаден на Община Тунджа, РИОСВ-Бургас БД ИБР 

Пловдив за предприемане на действия по компетентност. 

18. 26.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за черен дим от горене 

на отпадъци от пластмаса, 

които се горят в бившия 

стопански двор на с. 

Омарчево, общ. Нова Загора. 

Отпадъците се горят 

ежедневно.  

Община 

Нова Загора 

Сигналите са предадени на Община Нова Загора за предприемане 

на действия по компетентност.  

19. 27.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за палене на кабели и 

гуми и разкомплектоване на 

коли в с. Чинтулово, общ. 

Сливен. 

РИОСВ-

Стара Загора 

ОД МВР 

Сливен 

От екип от РИОСВ-Стара Загора, съвместно с ОД МВР Сливен са 

извършени четири проверки, три от които в с. Чинтулово и една в 

гр. Сливен. 

20. 28.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за запрашаване и силна 

миризма на въглища от 

„Брикел” ЕАД.  

РИОСВ-

Стара Загора 

На 03.05.22 г. е извършена извънредна проверка от експерти на 

място. В експлоатация са два от котлите на инсталацията на 

дружеството. Сероочистващата инсталация работи.  

21. 29.04.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за пожар в бившия 

ДАП в гр. Ямбол. В резултат 

на пожара е замърсен въздуха 

РИОСВ-

Стара Загора 

РЛ Стара 

На 29.04.2022 г. незабавно е извършена проверка от 

представители на РИОСВ, при която е установено, че е възникнал 

пожар в площадка в бившия ДАП, гр. Ямбол, собственост на 



в с. Окоп, общ. Тунджа. Загора фирма "Бозав" ЕООД, притежаваща разрешително за дейности с 

отпадъци по ЗУО. На мястото е изпратен екип от екоинспекцията 

и Регионална лаборатория – Стара Загора. Извършено е 

измерване на атмосферния въздух от мобилна автоматична 

станция, позиционирана в центъра на града от 29.04.2022 г. до 

01.05.2022 г.Не са отчетени превишения по никой от измерваните 

показатели - серни оксиди, азотни оксиди, озон, СО и ФПЧ 10.  

 

 


