
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА 

 

№ ДАТА ПОСТЪПИ

Л СИГНАЛ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

СИГНАЛ ОТГОВОР 

НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 02.02.2022 г.  „зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

от дейността на „Eнерджи -2“ 

ЕООД, гр. Нова Загора, 

подадени 02,11, 15, 21 и 25 

февруари 2022 г. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 04,11 и 15.02.2022г. са извършени проверки на обекта. За 

периода са издадени 5 броя предписания. 

2. 08.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в частен 

язовир в с. Караново, общ. 

Нова Загора се влива мътна 

вода и има измряла риба. 

РИОСВ 

Стара Загора 

РЛ Стара 

Загора 

БД ИБР  

ОДБХ 

Сливен 

На 08.02. е извършена незабавна проверка от експерти от 

РИОСВ-Стара Загора и РЛ Стара Загора. Взети са проби 

повърхностни води от язовира по възлагане на БД ИБР. 

3. 11.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за импровизирано 

сметище в центъра на с. Тъжа, 

общ. Павел баня, създадено от 

собственика на фирма „Ботес”. 

На сметището се палят 

найлони и картони, обгазява се 

населението.  

РИОСВ 

Стара Загора 

 

Община 

Павел баня 

Сигналът е предаден на Община Павел баня за предприемане на 

действия по компетентност. Извършена е проверка на посоченото 

в сигнала място от служители на общинска администрация, не е 

установено изгаряне на отпадъци. 

4. 14.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който от 

магазин в кв. Изток в гр. 

Казанлък се изхвърлят 

отпадъци, вкл. храни с изтекла 

Община 

Казанлък  

Сигналът е препратен на Община Казанлък за предприемане на 

действия по компетентност.  



годност в контейнерите на 

живущите. Подавани са 

множество сигнали на община 

Казанлък, но не се 

предприемат действия.  

5. 16.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изпускане на води 

от антисептични ями след 

18:30 ч., в района на 

кметството на с. Змеево, общ. 

Стара Загора. 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

6. 21.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал получен на 19.02. 

(събота), за червено-оранжево 

оцветяване на р. Тунджа в с. 

Кукорево, общ. Тунджа.  

РИОСВ 

Стара Загора 

БД ИБР  

РЛ Стара 

Загора 

На 19 февруари е извършена извънредна проверка, съвместно с 

БД ИБР и РЛ-Стара Загора, по време на която не се констатира 

оцветяване на реката на посоченото в сигнала място. Извършен е 

обстоен обход, при който е констатирано жълто оцветяване на 

водите на р. Тунджа при моста на с. Ханово, общ. Тунджа. Взети 

са два броя проби повърхностни води от реката в с. Кукорево и с. 

Ханово. Взета е и една проба отпадъчна вода от „Индустриален 

колектор“ в гр. Ямбол. 

7.  21.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за черен пушек под жп 

линиите при бензиностанция 

Шел в гр. Стара Загора.  

Община 

Стара Загора 

Сигналът е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

8. 21.02.2020 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за битови отпадъци, 

изхвърлени на брега на р. 

Тунджа до с. Зимница, общ. 

Мъглиж.  

Община 

Мъглиж 

Сигналът е препратен на Община Мъглиж за предприемане на 

действия по компетентност. 

9. 21.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изхвърляне на 

строителни отпадъци от 

частно лице, в реката в гр. 

Котел, ул. „Васил Левски” №5. 

Община 

Котел 

Сигналът е препратен на Община Котел за предприемане на 

действия по компетентност. 

10. 21.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в с. 

Горно Белево, общ. Братя 

Даскалови се разглобяват коли 

на улицата, която се е 

Община 

Братя 

Даскалови 

Сигналът е препратен на Община Братя Даскалови за 

предприемане на действия по компетентност. 



превърнала в автоморга. 

Кметският наместник е 

уведомен, но не предприема 

никакви действия.  

11. 22.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изгаряне на 

строителни отпадъци - 

дограми, бои в гр. Стара 

Загора на ул. Кольо Ганчев 84. 

Усеща се задушлива миризма. 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

12. 24.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за задушлив дим от 

дейността на фирма „Слънчо” 

в с. Кукорево, общ. Тунджа. 

Община 

Тунджа 

Сигналът е препратен на Община Тунджа за предприемане на 

действия по компетентност. 

13. 25.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване с 

битови отпадъци в гр. Котел в 

района на калдъръмената 

улица.  

Община 

Котел 

На Кмета на Община Котел е дадено предписание за 

предприемане на действия по почистване на нерегламентираното 

замърсяване с отпадъци. 

14. 28.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за обгазяване на с. 

Загоре, общ. Стара Загора в 

следствие на изгаряне на 

промишлени количества дърва 

от парници. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Котлите необходими за поддържане на топло в парника работят с 

разрешено гориво - дърва. Сигналоподателят е информиран по 

телефона. 

15.  28.02.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали, получени на 25.02. и 

на 27.02. за изтичане на течни 

фракции от два камиона на 

инсталацията за производство 

на биогаз „Енерджи 2” в 

западния край на с. Крива 

круша, общ. Нова Загора. 

Според сигналоподателите в 

язовира на с. Караново, при 

мост 1 и мост 2 има мъртва 

риба.  

РИОСВ 

Стара Загора 

На 25.02. и на 27.02. са извършени незабавни проверки от 

експерти на РИОСВ-Стара Загора, РЛ Стара Загора, ОДБХ 

Сливен с участието на представители на ОД на МВР .  

 


