
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА 
№ ДАТА ПОСТЪПИЛ 

СИГНАЛ 
на „зелен 
телефон” 
/електрон 
на поща 

СИГНАЛ ОТГОВОР 
НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 01.12.2020 г.  „зелен” 
телефон 

Сигнал за замърсен въздух от 
дейността на фабрика за 
производство на олио ,,Слънчо 
99‘‘ в с. Кукорево, общ. 
,,Тунджа‘‘ 

Община 
,,Тунджа‘‘ 

Сигналът е препратен до община ,,Тунджа‘‘, която от своя страна 
е извършила проверка на място. 

2. 02.12.2020 г. 
10.12.2020 г. 
11.12.2020 г. 
14.12.2020 г. 
30.12.2020 г. 

„зелен” 
телефон 

Сигнали за неприятна миризма 
от „Eнерджи -2“ ЕООД, гр. 
Нова Загора, подадени от 
граждани на гр. Нова Загора 

РИОСВ 
Стара Загора 

 При извършения текущ и извънреден контрол на инсталацията за 
биогаз е установено спазване на действащите законови и 
подзаконови нормативни актове по компоненти и фактори на 
околната среда и същата работи в съответствие с тях. 

3. 03.12.2020 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за нерегламентирано 
изгаряне на отпадъци в района 
на Автогара за товарни 
автомобили в гр. Ямбол 

Община 
Ямбол 

Сигналът е препратен на общинска администрация Ямбол. 
Извършена е проверка на място. Не е установено изгаряне на 
отпадъци. 

4. 07.12.2020 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за замърсяване водите  
на р. Съзлийка, в град 
Раднево. 

РИОСВ 
Стара Загора, 

Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара 
Загора, РЛ Стара Загора. При проверката са взети водни проби. 
Пробите са изпратени по компетентност на БД ИБР Пловдив. 

5. 14.12.2020 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал от гр. Ямбол за гъст 
дим в резултат на изгаряне на 
пластмаса, в близост до 
автоморга на фрима ,,Бозав‘‘ 
ЕООД, гр. Ямбол.  

РИОСВ 
Стара Загора 

Сигналът е препратен на общинска администрация Ямбол. 
Извършена е проверка на място. Изготвен е АКТ за нарушение от 
страна на общ. Ямбол. 



6. 21.12.2020 г. „зелен” 
телефон 

Сигнал за изтичане на 
непитейна вода между бл.61 и 
бл.81 в гр. Стара Загора 

Община 
Стара Загора  

Сигналът е от компетентността на Община Стара Загора. 

 
   


