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№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

Л СИГНАЛ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОР 

НА 

ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 04.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за лоша и задушлива 

миризма от дейността на 

„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова 

Загора, подадени на 04, 05, 06, 

13, 19, 21, 22, 27 и 28 октомври 

2021 г. 

РИОСВ 

Стара Загора 

 

От 2 до 17 октомври се проведоха четвъртите за годината 

имисионни измервания на качеството на въздуха в град Нова 

Загора. На 16.10.2021 г. е регистрирано превишение на 

средноденонощната норма по показател ФПЧ10, като при норма 

50 мкг/м3 е отчетена 50,5 мкг/м3. Причина за превишението е 

използването на твърди горива в битовия сектор и влиянието на 

автомобилния транспорт. Не са отчетени превишения на нормите 

за качество на атмосферния въздух по нито един от останалите 

атмосферни замърсители.  

2 02.10.2021 г „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за неприятна 

миризма от птицекланица 

„Градус“ в гр. Стара Загора. 

РИОСВ 

Стара Загора 

 

На 02.10.2021 г. е извършена проверка по получения сигнал от 

експерт на РИОСВ-Стара Загора. Не са констатирани миризми и 

нарушения. Сигналът се счита за неоснователен. 

3 05.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за умряла 

риба във водоем, намиращ се 

на 2-3 км. извън с. Загорци, 

общ. Нова Загора в посока 

магистралата.  

РИОСВ 

Стара Загора 

 

БД ИБР  

гр. Пловдив 

На 05.10.2021 г. е извършена проверка по получения сигнал от 

експерти на РИОСВ-Стара Загора и БД ИБР гр. Пловдив. При 

проверката се констатира, че в района около водоема няма 

източник на замърсяване . 

4 08.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за незаконно 

заустване на отпадни води от 

тръбата за дъждовна вода на 

инсталацията за биогаз на 

„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова 

РИОСВ-Стара 

Загора 

 

БД ИБР  

гр. Пловдив 

Извършена е незабавна съвместна проверка от експерти на 

РИОСВ-Стара Загора, БД и РЛ, в присъствието на служители на 

РУ Нова Загора. Операторът съобщава за авария на инсталацията 

за биогаз. В момента на проверката няма заустване на отпадъчни 

води от двете брегови зауствания за дъждовни води. Взети са три 



Загора.  броя проби повърхностни води от р. Кортенска за оценка на 

имисионното състояние на водоприемника. Издадено е 

предписание за почистване на засегнатите терени с цел 

недопускане изтичане на нови количества процесна вода и 

биомаса в р. Кортенска чрез дъждовната канализация на обекта в 

срок до 05.11.2021 г. 

5 08.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за автомобил 

влизащ в инсталацията за 

биогаз„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. 

Нова Загора без покривало. 

РИОСВ-Стара 

Загора 

Изпратено е писмо до фирмата-собственик на МПС-то да 

обезопасява товарите, които превозва. 

6 11.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за задушлива 

миризма на химикали от 

обработка на злато в 

работилница находяща се в 

мазе в гр. Стара Загора, ул. 

Граф Игнатиев 51. 

ОДМВР 

Стара Загора 

Проведен е телефонен разговор със сигналоподателя. Той 

уведомява, че е извършена проверка от служители на ОДМВР 

Стара Загора. Установено е извършването на нерегламентирани 

дейности от частно лице в мазе в жилищна сграда. Лицето е 

издирено, а дейността - преустановена. 

7 11.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за 

нерегламентирано 

замърсяване с отпадъци в с. 

Ягода, покрай р. Тунджа в 

посока Ръжена, на около 300-

400 м. след моста на отбивката 

за язовира. 

Община 

Мъглиж 

Сигналът е изпратен на Община Мъглиж за предприемане на 

действия по компетентност. 

8 11.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за с. Малко 

Шарково, общ Болярово - 

частно лице отглежда 160 

крави в сградата на бившето 

ТКЗС . След дъжд, от 

стопанския двор се стичат 

фекалии и урина в двора на 

сигналоподателя. 

ОДБХ Ямбол Сигналът е изпратен на ОДБХ Ямбол за предприемане на 

действия по компетентност. 

9 13.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал, според който 

в язовир "Метракук", южно от 

гр. Твърдица, камион изхвърля 

Община 

Твърдица 

Сигналът е изпратен на Община Твърдица за предприемане на 

действия по компетентност. 

 



отпадъци от обработка на 

морски продукти (скариди, 

рапани) на фирма Фишком. 

10 18.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал, според който 

в село Плодовитово от 3 

седмици отпадъците от битов 

характер в контейнерите не се 

изхвърлят и се трупат. 

Община Братя 

Даскалови 

Сигналът е изпратен на Община Братя Даскалови за 

предприемане на действия по компетентност. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

29.10.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за изтичане на 

отпадни води с пяна в река 

Тунджа в района на с. Ягода, 

общ. Мъглиж 

РИОСВ-Стара 

Загора 

 

БД ИБР гр. 

Пловдив  

 

РЛ Стара 

Загора 

 

На 30 октомври е извършена извънредна проверка на място, по 

време на която се констатира изтичане на отпадни води от 

канализационен колектор в р. Тунджа, като под тръбата на същия 

е установено и наличие на бяла пяна. По възлагане на РИОСВ-

Стара Загора е взета проба отпадъчна вода от колектора преди 

заустване в реката. За оценка на имисионното състояние на 

водния обект и по възлагане на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район”, като компетентен орган, са взети 

два броя проби преди и след заустването на отпадните води. 

Експертите на РИОСВ-Стара Загора са извършили проверки и на 

промишлени обекти включени в колектора, като потенциални 

източници на замърсяването. Към момента на обследване не е 

констатирано изливане на води с пяна в уличната канализация на 

селото. След излизане на резултатите от взетите проби за 

физикохимичен анализ и при необходимост ще бъдат предприети 

административно-наказателни мерки. 

 


