
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮЛИ 2021 ГОДИНА 
 

№ ДАТА ПОСТЪПИ
Л СИГНАЛ 

на „зелен 
телефон” 
/електрон 
на поща 

СИГНАЛ ОТГОВОР 
НА  

ИНСТИТУ 
ЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 01.07.2021 г „зелен” 
телефон 

Сигнал за убит щъркел в с. 
Желю Войвода и за намерени 
четири малки живи 
щъркелчета. 

РИОСВ 
Стара Загора 

 

Малките щъркелчета са предадени на спасителен център "Зелени 
балкани" от експерти на РИОСВ-Стара Загора. 

2 01.07.2021 г „зелен” 
телефон 

Сигнали за замърсяване с прах 
над гр. Гълъбово и лоша 
миризма от дейността на 
Брикел ЕАД, гр. Гълъбово 
получени на 01, 10, 14, 16, 21 и 
30 юли 2021 г.  

РИОСВ 
Стара Загора 

 

За постъпилия на 01.07. сигнал е издадено предписание на Брикел 
ЕАД, за предприемане на незабавни мерки за минимизиране на 
праховите емисии от депото, както и транспортните пътища към 
него. На 02.07. в РИОСВ-Стара Загора е постъпило писмо с 
информация за предприетите действия.  
За получените сигнали на 10.07. - АИС не отчита превишения. За 
сигнал получен на 14.07. е извършена проверка  на Брикел ЕАД и 
е издадено предписание до оператора. За сигнал получен на 
16.07. експерти от РИОСВ-Стара Загора извършват извънредна 
проверка. 
Брикел ЕАД работи с намален товар.Централата е с експлоатация 
на К1 и К3.Извършват се ремонтни дейности на К2. 

3 02.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Получен сигнал за неприятна 
миризма в къща на ул. "Ген. 
Драгомиров" № 57 в гр. 
Казанлък. 

Община 
Казанлък 

Сигналът е препратен по компетентност на Община Казанлък. 
Получен е отговор от Община Казанлък, че при извършена 
проверка не са установени нарушения. 

4 06.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за отглеждане на голям 
брой животни от частно лице в 
с. Черна гора, общ. Братя 
Даскалови. 

ОДБХ Стара 
Загора 

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ-Стара Загора. 
Получен е отговор от ОДБХ Стара Загора, че обектът в който са 
стопанисвани животните не е регистриран по реда на ЗВМД, за 
което ще бъде санкциониран. 



5 08.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Сигнали за лоша и задушлива 
миризма от дейността на 
„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова 
Загора, подадени на 08, 09, 13, 
26 и 27 юли 2021 г. 

РИОСВ 
Стара Загора 

 

Инсталацията е приведена в съответствие с действащото 
екологично законодателство. Предстои извършване на 
комплексна проверка. В периода 01.07.2021 г.-16.07.2021 г. е 
проведено имисионно обследване на гр. Нова Загора, при което 
са контролирани показателите-въглероден оксид, озон, серен 
диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици 
(ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови 
въглеводороди. Измерванията са извършени от Мобилна 
автоматична станция на ИАОС. Не са отчетени превишения на 
нормите за качество на атмосферния въздух по контролираните 
показатели.  

6 12.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за силна миризма от 
дейността на завод "Бисер 
олива”, гр. Стара Загора. 

РИОСВ 
Стара Загора 

 

АИС Стара Загора не отчита превишения към момента на 
подаване на сигнала. Към момента на подаване на сигнала, няма 
аварийни ситуации при експлоатацията на съоръженията на 
площадката на дружеството. 

7 12.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Сигнали за разкомплектоване 
на коли и горене на кабели и 
гуми в с. Чинтулово, получени 
на 12, 19 и 30 юли 2021 г. 

РИОСВ 
Стара Загора 

Община 
Сливен         

ОД МВР 
Сливен 

Извършени общо 5 проверки от експерти на РИОСВ-Стара 
Загора. Дадени общо 2 предписания да се почистят имотите и да 
се предадат отпадъците на лица, притежаващи документ по чл. 35 
от ЗУО. Съставени 6 броя акта за установяване на 
административно нарушение. 
Сигналът от 30.07. е препратен по компетентност на Община 
Сливен и ОД МВР Сливен. 

8 16.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за незаконно прибрана 
костенурка в частен дом в с. 
Мокрен. 

РИОСВ 
Стара Загора 

 

Съставен Акт за нарушение на чл. 38, ал. 1, т. 6 от ЗБР. На 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗБР, екземплярът е отнет в полза на 
държавата.  

9 20.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за изхвърляне на 
отпадъци в река Тунджа до с. 
Веселиново, общ.Ямбол. 

Община  
Ямбол 

Сигналът е изпратен по компетентност на Община Ямбол. 

10 26.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за паднало от гнездото 
си малко щъркелче в с. Диня, 
общ. Раднево. 

РИОСВ 
Стара Загора 

 

Щъркелът е транспортиран от експерти на РИОСВ-Стара Загора 
в спасителен център за лечение. 

11 27.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Получен сигнал за намерен 
малък ястреб със счупено 
дясно крило в с. Габарево. 

РИОСВ 
Стара Загора 

 

Ястребът е транспортиран от експерти на РИОСВ-Стара Загора в 
спасителен център за лечение 



12 30.07.2021 г. „зелен” 
телефон 

Получен сигнал за изхвърляне 
на отпадъци от рибни 
продукти от северозападната 
страна на язовир "Метракук" 
от производствената дейност 
на фирма "Фишком" ООД. 

Община 
Твърдица 

ОДБХ-Сливен 

Сигналът е препратен по компетентност на Община Твърдица и 
на ОДБХ-Сливен. 

 


