
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН  

 

 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

 

 

 

 

№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

Л СИГНАЛ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОР 

НА 

ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 01.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за лоша и задушлива 

миризма от дейността на 

„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова 

Загора, подадени на 01, 13, 14, 

15, 16, 20 и 30 септември 2021 

г. 

РИОСВ 

Стара Загора 

 

На 14.09.2021 г. е извършена извънредна комплексна проверка от 

експерти на РИОСВ-Стара Загора. При оглед и обход на 

площадката и извън нея не са установени, миризми характерни от 

производствената дейност извън границите на площадката. При 

направения обход не е установено наличие на неразрешени в 

регистрационния документ на дружеството отпадъци, в т.ч. 

трупове на норки. Централата работи с капацитет 80%. Не се 

констатира изпускане на биогаз от инсталацията.  

На 15.09.2021 г. е извършена повторна извънредна комплексна 

проверка. Извършен е обход на територията на площадката, при 

който не са констатирани разливи и емисии на интензивно 

миришещи вещества.  

Предвид последната извършена извънредна проверка, 

инсталацията работи в съответствие с действащото екологично 

законодателство. 

2 07.09.2021 г „зелен” 

телефон 

Сигнали за замърсяване с прах 

над гр. Гълъбово и лоша 

миризма от дейността на 

Брикел ЕАД, гр. Гълъбово 

получени на 07 и 27 септември 

2021 г.  

РИОСВ 

Стара Загора 

 

На 07.09.2021 г. в 15:00 часа ТЕЦ Брикел ЕАД разпалва ЕК №2. 

Данните на АИС Гълъбово не показват превишения на нормите 

за качеството на атмосферния въздух по контролираните 

показатели. 

На 27.09.2021 г. АИС Гълъбово не отчита превишение на 

нормите за качество на атмосферния въздух по контролираните 

показатели - SO2, NO2 и прах. 



3 16.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за силна 

миризма в с. Загоре от 

фермата за норки в с. 

Маджерито, общ. Ст. Загора. 

РИОСВ 

Стара Загора 

 

На 27.09.2021 г. експерти от РИОСВ-Стара Загора са извършили 

проверка по получения сигнал. Не са установени нарушения 

свързани с дейността на фермата, поради което сигнала се счита 

за неоснователен. 

4 23.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за силна 

миризма на фекалии от корито 

на река, в което има отпадъчни 

води. Коритото се намира 

между с. Могила и с. Малко 

Кадиево общ. Стара Загора. 

ОДБХ       

Стара Загора 

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ Стара Загора.  

5 24.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за силна 

миризма на пластмаса и 

въглища в района на завод 

Наталия в гр. Стара Загора. 

РИОСВ-Стара 

Загора 

В деня на подаване на сигнала няма аварийни ситуации или 

ремонтни дейности по оборудването, няма изпускане на 

непланирани емисии. Направени са опити сигналоподателката да 

бъде уведомена по телефона, но същата не отговаря на посочения 

от нея телефон за връзка. 

6 27.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за 

замърсяване на микроязовир 

между селата Роза и Ботево, 

общ. Тунджа, от дейността на 

комплекс разположен в 

близост до микроязовира. 

Община 

Тунджа     

ОДБХ Ямбол 

Сигналът е изпратен по компетентност на Община Тунджа и на 

ОДБХ Ямбол. 

7 28.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

В гр. Стара Загора, в близост 

до Баритна мина на старото 

сметище за строителни 

отпадъци се изхвърлят 

отпадъци. Отпадъците 

преливат и започват да 

навлизат в имотите и вилната 

зона на гр. Стара Загора. 

РИОСВ-Стара 

Загора             

ОД МВР Стара 

Загора 

Извършена е съвместна извънредна проверка със служители на 

ОД МВР Стара Загора. Издадени са две предписания. 

8 28.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за гъст дим и 

миризма на химикали от 

дейността на фирма "Солит 

пак", гр. Казанлък. 

РИОСВ-Стара 

Загора 

На площадката на фирмата е извършена извънредна проверка на 

09.09.2021 г., на която не е констатирано извършването на 

нерегламентирани дейности. За резултатите от проверката е 

проведен телефонен разговор със сигналоподателя. 

 



9 29.09.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за отровена 

риба под "Черният мост", с. 

Долно Сахране, общ. Павел 

баня. Сигналоподателят 

съобщава за отровени кучета. 

РИОСВ-Стара 

Загора                  

БД                    

РЛ Стара 

Загора 

Извършена е незабавна проверка, съвместно със служители на БД 

и РЛ, в присъствието на ОД МВР. По време на проверката е 

установено, че отровената риба е морска (скумрия), а отровените 

кучета са собственост на сигналоподателя. Във водния обект не 

са установени замърсявания. 

 


