
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 

 

 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ МАЙ 2021 ГОДИНА 

 

№ ДАТА ПОСТЪПИ

Л СИГНАЛ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

СИГНАЛ ОТГОВОР 

НА  

ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 05.05.2021 г „зелен” 

телефон 

Сигнал за тръба заустена в р. 

Сазлийка под главен път на с. 

Ракитница, общ. Стара Загора. 

От тръбата изтичат тъмно 

кафяви води. 

БД ИБР Сигналът е изпратен до БД ИБР за разглеждане по 

компетентност. След извършена проверка е установено, че 

сигнала е неоснователен. 

 

2 05.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изхвърляне на 

строителни отпадъци на ул. 

„Сливница” № 1, гр. Ямбол 

Община  

Ямбол 

Сигналът е изпратен до Община Ямбол за разглеждане по 

компетентност. 

3 07.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за лоша и задушлива 

миризма от дейността на 

„Eнерджи -2“ ЕООД, гр. Нова 

Загора, подадени на 07, 12, 19, 

27, 28 и 31 май 2021 г. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара 

Загора. Извършен е обход на гр. Нова Загора. Миризми 

характерни от производствената дейност не се установиха. 

Сигнала е неоснователен. 

 

 

4 10.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за обгазяване на гр. 

Гълъбово от дейността на ТЕЦ 

„Брикел” ЕАД, подадени на 

10, 11 и 12 май 2021 г. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 13.05.2021 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-

Стара Загора.  

5 14.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на 

въздуха от дейността на 

асфалтова база находяща се до 

с. Струпец, на моста на р. 

Тунджа.  

РИОСВ 

Стара Загора 

На 19.05.2021 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-

Стара Загора. Към момента на проверката инсталацията не 

работи. Дадено е предписание за измерване на емисиите на 

вредни вещества от акредитирана лаборатория. 

 



6 14.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изхвърляне на 

отпадъци в реката до с. 

Гергевец, обл. Сливен от 

дейността на кланица 

„Хеликом”. 

ОДБХ 

Сливен 

Препратен по компетентност до ОДБХ-Сливен. Извършена е 

проверка от ОДБХ-Сливен.  

 

7 19.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, че бившата кметица 

на с. Лозен, обл. Стара Загора 

си е направила частен язовир, 

преграждайки две реки, в 

резултат на което се е 

образувало блато. 

Община 

Стара Загора 

Сигнала е препратен по компетентност до Община Стара Загора с 

писмо изх. №ЗТ-48(1)/20.05.2021 г.  

8 25.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за черен дим от 

предприятие в района на гр. 

Сливен, вижда се от 

автомагистрала Тракия в 

района на 269 км.  

РИОСВ 

Стара Загора 

В Топлофикация Сливен се разпалва Енергиен котел №1 на 

гориво мазут. Слез преминаване на гориво въглища са включени 

пречиствателни съоръжения-електрофилтър и СОИ.  

9 25.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за намерена 

костенурка в гр. Ямбол, със 

следи от удар по корубата. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Костенурката е изпратена за лечение в спасителен център за 

отглеждане на костенурки в с. Баня, обл. Бургас.  

10 25.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за депонирани битови 

отпадъци в близост до стария 

мост на с. Ветрен, общ 

Мъглиж. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършена проверка от РИОСВ, при която не се констатират 

замърсявания с отпадъци. Сигнала е неоснователен.  

11 25.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци на 

обходен път Север в гр. 

Ямбол, от страната на 

автоморга „Франц”. 

Община  

Ямбол 

Препратен по компетентност на Община Ямбол. Извършена 

проверка от общината.  

12 27.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за силна миризма от 

изгнил труп на куче на ул. 

„Чумерна” № 32 в с. 

Шивачево, общ. Тунджа, от 27 

и 28 май 2021 г. 

 

Община 

Твърдица 

Препратен по компетентност на Община Твърдица. Извършена 

проверка от общината.  



13 27.05.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за силна миризма на 

изгоряла пластмаса и въглища, 

която се усеща системно в кв. 

„Самара” 1 в гр. Стара Загора 

от дейността на завод 

„Наталия”. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Работа на котел ПКМ 4 с гориво донбаски въглища и работа на 

машина шпанрама с омекотители, от които е възможно в 

единични случаи наличие на миризми. Предстои извършването 

на комплексна проверка.  

  

 


