
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 

 

 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮНИ 2021 ГОДИНА 

 

 

№ ДАТА ПОСТЪПИ

Л СИГНАЛ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

СИГНАЛ ОТГОВОР 

НА  

ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 02.06.2021 г „зелен” 

телефон 

Сигнали за лоша и задушлива 

миризма от дейността на 

„Eнерджи-2“ ЕООД, гр. Нова 

Загора, подадени на 02, 04, 07, 

08, 11, 21 и 29 юни 2021 г. 

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. Предстои 

през м. 07.2021 г., да стартира третото за годината имисионно 

обследване на гр. Нова Загора, съгласно утвърден от министъра 

на околната среда и водите годишен график.  

 

2 03.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за измряла риба на 

язовир Копринка от страната 

на с. Долно Сахране, откъм 

устието на язовира. 

РИОСВ 

Стара Загора 

БД ИБР 

На 03.06.2021 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-

Стара Загора, съвместно с БД ИБР Пловдив. Установено е 

наличие на няколко екземпляра мъртва риба и са взети водни 

проби- повърхностна вода по възлагане на БД ИБР Пловдив. 

 

3 08.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за разкомплектоване 

на коли и горене на гуми и 

кабели в с. Чинтулово 

РИОСВ 

Стара Загора 

 

Извършена е проверка съвместно със служители на ОД МВР 

Сливен и Кмет на с. Чинтулово. В резултат, в единият от двата 

имота, който е честна собственост, са установени 35 ИУМПС без 

регистрационни номера, както и ротори, стартери, двигатели и 

други части от автомобили, които са били силно обгорени. 

 

4 09.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изливане на торови 

отпадъци от тръба в с. 

Оряховица, общ. Стара Загора. 

ОДБХ Стара 

Загора 

Сигналът е препратен по компетентност на ОДБХ-Стара Загора. 

Получен е отговор от ОДБХ Стара Загора, че при извършена 

проверка не е установено изтичане на торови отпадъци. 



5 10.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получен сигнал за намерени 

две шипобедрени костенурки в 

района на участък Лозенец 

при 2 РУ град Стара Загора 

РИОСВ 

Стара Загора 

Костенурките са предадени на РИОСВ-Стара Загора и настанени 

в спасителен център. 

6 21.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятна миризма 

от био горива в резултат на 

дейността на фирма Свежест, 

гр. Стара Загора, ул. 

Калояновско шосе. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършена е проверка и е съставен констативен протокол с 

предписание да бъдат отстранени 20 бр. бидони по 1 тон и 

бидони по 200 л., както и компрометирани разливи. 

7 23.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятна миризма 

и намалена видимост от 

дейността на Брикел ЕАД, гр. 

Гълъбово. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършена проверка за изпълнение на условията от КР в част 

"Емисии в атмосферата" на Брикел ЕАД. Издадени са четири 

предписания и предстои са бъдат образувани две 

административнонаказателни производства. 

8 28.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за паднало щъркелово 

гнездо в с. Асен, общ. Павел 

баня, в което има живо 

щъркелче. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Щъркелът е предаден на експерт на РИОСВ-Стара Загора и е 

настанен в спасителен център "Зелени балкани". 

9 28.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Получени два сигнала за 

паднали щъркели в с. Хаджи 

Димитрово и с. Роза, общ. 

Тунджа. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Щъркелите са предадени на експерт на РИОСВ-Стара Загора и е 

настанен в спасителен център "Зелени балкани". 

10 29.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятна миризма 

на сяра в гр. Гълъбово от 

дейността на Брикел ЕАД. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На същата дата АИС Гълъбово не отчита концентрации, 

превишаващи нормите за КАВ за показатели SO2 и NO2. 

Жалбоподателят е уведомен по телефона. 

11 30.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за черен дим на 

територията на бившето ТКЗС 

в с. Пъстрен, общ. Опан. 

Сигналоподателят предполага, 

че дима е от горене на 

отпадъци. 

Община    

Опан 

Препратено по компетентност на Община Опан по имейл на 

30.06. и е получен отговор, че към момента на проверката не е 

установено горене на отпадъци. 

12 30.06.2021 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерен щъркел, 

засегнат от волтажът на 

трафопост, на пътя за с. 

Елхово. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Щъркелът е предаден на експерт на РИОСВ-Стара Загора и е 

настанен в спасителен център "Зелени балкани". 



 


