
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА 

 

№ ДАТА ПОСТЪПИ

Л СИГНАЛ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

СИГНАЛ ОТГОВОР 

НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 05.01.2022 г.  „зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

от дейността на „Eнерджи -2“ 

ЕООД, гр. Нова Загора, 

подадени на 05, 10, 13, 19, 20, 

24, 25 и 27 януари 2022 г. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Последната извършена проверка е на 04.02.2022 г., по 

компоненти Води и Емисии в атмосферата. При направения 

обход от всички посоки на инсталацията за биогаз (север, запад, 

изток и юг), миризми характерни от дейността не се установиха 

извън границите на производствената площадка. 

2. 06.01.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

и черен дим от изгаряне на 

отпадъци от магазин Елмаркет 

в кв. Железник в град Стара 

Загора, подадени на 06 и 25 

януари 2020 г. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 07.01.2022 г., експерти от РИОСВ-Стара Загора са извършили 

проверка на цитирания в сигнала магазин. Към момента на 

проверката не е установена задименост и не се наблюдава пушек 

от комина. Сигналът се счита за неоснователен. 

3. 07.01.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за пушек и неприятна 

миризма от комина на завод 

Шипка в гр. Казанлък. 

Община 

Казанлък  

Сигналът е препратен незабавно на Община Казанлък за 

предприемане на действия по компетентност. Извършени са три 

проверки на място. При нито една не е констатирано задимяване. 

На 07.01. в печката на завода е бил хвърлен отпадък - каучуково 

изделие, което е причинило временно задимяване. Предприети са 

мерки случаят да не се повтаря. 

4. 10.01.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за силна миризма от 

изхвърляни от камион 

отпадъци от рапани в близкия 

язовир на гр. Твърдица. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 17.01. е извършена проверка на „Фишком” ЕООД, гр. Сливен 

от експерти на РИОСВ-Стара Загора и Община Твърдица. 

Изискани са документи от фирмата с предписание. 



5. 11.01.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за автосервиз, в който 

горят части от автомобили, в 

индустриалната зона на ул. 

„Войвода Стойчо 

Черногорски”, гр. Ст. Загора. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 11.01. експерти от РИОСВ-Стара Загора са извършили 

проверка на посочения адрес. В момента на проверката не се 

констатира горене на автомобили. На фирмата са дадени две 

предписания, едното за проверка на документи. Другото 

предписание е да не се извършват дейности по изгаряне на 

отпадъци със срок постоянен. 

6. 20.01.2022 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за задимяване 

и замърсяване от дейността на 

„Брикел” ЕАД в гр. Гълъбово. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 20.01.2022 г. е извършена проверка на горивната инсталация с 

емисионни измервания на вход и изход СОИ от акредитирани 

лаборатории. На същата дата е разпален енергиен котел №4. 

Енергиен котел № 1 е изключен от паралел. За резултатите от 

проверката, сигналоподателят е уведомен по телефона. 

Сигналоподателят е информиран и за данните от пункта за 

мониторинг за периода от 20.01.2022 г. до 14:00 часа на 

21.01.2022 г. 

7.  28.01.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за разкомплектоване и 

палене на гуми в с. Чинтулово, 

общ. Сливен. 

РИОСВ 

Стара Загора 

ОД МВР 

Сливен 

РИОСВ-Стара Загора е предприела действия по осъществяване на 

административен контрол съвместно с ОД МВР – Сливен.  

8 31.01.2020 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за черен дим от 

комина на завод Средна гора в 

гр. Стара Загора 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 31.01.2022 г. няма аварийни ситуации при експлоатацията на 

трите котела на площадката. Същия ден е извършвано разпалване 

на котел. АИС „Зелен клин” не отчита превишение на нормите за 

КАВ по измерваните показатели. 
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