
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ МАЙ 2022 ГОДИНА 

 

 

 

№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

ЛИ 

СИГНАЛИ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОР 

НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 03.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за пожар в бившия 

ДАП в гр. Ямбол. В резултат 

на пожара е замърсен въздуха 

в гр. Ямбол и с. Окоп, общ. 

Тунджа, получени на 03 и 09 

май. 

РИОСВ- 

Стара Загора 

На 10.05. е извършена проверка от РИОСВ-Стара Загора. Към 

момента на проверката на площадката не се извършват дейности. 

Във връзка с възникналия пожар на 29.04.2022 г. на площадката 

се извърши оглед, при който е констатирано че пожара е 

потушен, няма наличие на димящи или горящи участъци, има 

наличие на остатъчна миризма от изгорелите материали - 

пластмаси. По-голямата част от площадката е била обхваната от 

пожара. Шредерното устройство е обгорено. Излезлите от 

употреба батерии и акумулатори не са засегнати от пожара и се 

съхраняват на отделно място - във фургон. В момента на 

проверката се извършва разчистване на площадката, като се 

отделят изгорелите ИУМПС. На площадката се извършват 

следствени действия от органите на МВР-Ямбол.  

 

2. 03.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за щъркел със счупено 

крило в с. Бояджик. 

РИОСВ- 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана до Спасителен център за диви 

животни– гр. Стара Загора. 

 

3. 03.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за силни миризми на 

сяра и обгазяване на гр. 

Гълъбово от дейността на 

„Брикел” ЕАД, получени на 

03, 05 и 09 май 

РИОСВ- 

Стара Загора 

Извършена е незабавна проверка на място  от експерти на 

РИОСВ Стара Загора на 03.05.2022г. В експлоатация са два от 

котлите на инсталацията на дружеството. Сероочистващата 

инсталация работи. От АИС Гълъбово не са отчетени превишения   

ТЕЦ „Брикел” от 08.05.2022 г. не работи- за което оператора 

писмено е уведомил РИОСВ Стара Загора. 



4. 03.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за сметище до малък 

язовир между селата Калчево 

и Саранско, общ. Тунджа. 

 

Община 

Тунджа 

Сигналът е предаден на Община Тунджа за предприемане на 

действия по компетентност. Сметището е почистено. 

5. 05.05.2022 г.  „зелен” 

телефон 

Сигнал за силна задушлива 

миризма, замърсен въздух от 

завод Миролио в гр. Ямбол. 

 

Община 

Ямбол 

Сигналите са предадени на Община Ямбол за предприемане на 

действия по компетентност. 

6. 09.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за цистерна на фирма 

Градус АД, пълна с течна 

фракция, от която се усеща 

неприятна миризма. 

 

РИОСВ- 

Стара Загора 

Изпратено е писмо до сигналоподателя за предоставяне 

регистрационния номер на посочената в сигнала цистерна, с цел 

предприемане на действия от страна на РИОСВ. До момента няма 

информация за превозното средство. 

7. 10.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за миризми на 

изгоряло в гр. Ямбол. Целият 

град е обгазен от пожар в парк 

"Боровец" рано сутринта. 

 

Община 

Ямбол 

Сигналът е предаден на Община Ямбол за предприемане на 

действия по компетентност.  

8. 11.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изливане на 

препарати от цистерна в 

реката на с. Плодовитово.  

 

Община 

Братя 

Даскалови 

Осъществен е телефонен разговор със Зам.-кмета на общ. Братя 

Даскалови, който съвместно с представител на МВР е извършил 

проверка на място. На проверката е установено, че се черпи вода 

от водоизточника. Сигналът е неоснователен. 

9. 12.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на 

въздуха в с. Струпец, общ. 

Сливен от асфалтовата база. 

По данни на сигналоподателя 

се изгарят гуми за разтапяне 

на битума. 

РИОСВ- 

Стара Загора 

На 13.05. е извършена проверка от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, на която е установено наличие на следи от изгаряне на 

гуми. Проверена е фирма "Виадукт-АБ Бинкос", Асфалтова база. 

Дадено е предписание до управителя на дружеството със срок 

постоянен да не се допуска изгаряне или друга форма на 

нерегламентирано обезвреждане на отпадъци. 

10. 12.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за запрашаване на 

въздуха в района на завод 

Наталия в гр. Стара Загора. 

Улицата не е почиствана скоро 

с водоноска.  

Община 

Стара Загора 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  



11. 13.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

от дейността на „Eнерджи -2“ 

ЕООД, гр. Нова Загора, 

регистрирани в деловодната 

система на РИОСВ на 13, 16 и 

31 май. 

 

РИОСВ-

Стара Загора 

На 14 май (събота) в 13:40 ч., непосредствено след получаване на 

сигнали за неприятни миризми в град Нова Загора е проведен 

телефонен разговор с дежурен експерт от Община Нова Загора. 

Същият е извършил проверка и в 14:20 ч. е уведомил дежурния 

на „зелен” телефон при РИОСВ, че в центъра на града не се 

усещат миризми.  

12. 13.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за сова със счупен 

клюн в с. Овощник. 

 

РИОСВ-

Стара Загора 

Птицата е транспортирана до Спасителен център за диви 

животни– гр. Стара Загора. 

13. 13.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за незаконно сметище 

в края на с. Изгрев, общ. 

Елхово. Изхвърлени са 

отпадъци от всякакъв вид, 

посока с. Пчела. Община 

Елхово са уведомени за 

сигнала. 

Община 

Елхово 

Сигналът е предаден на Община Елхово за предприемане на 

действия по компетентност.  

14. 16.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за източване от 

помийни ями на улица № 6 в с. 

Змеево.  

 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

15. 19.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който до 

църквата в с. Стройно, общ. 

Елхово, местност „Свети 

Илия” има огромно сухо 

вековно дърво, което е 

изкоренено.  

 

РИОСВ-

Стара Загора 

Извършена е проверка на място, при която е установено, че 

дървото не е защитено вековно дърво, включено в регистъра на 

вековните дървета. 

16 20.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изгаряне на мазнини 

и черен дим, който се носи от 

паткарника в с. Оризово, общ. 

Бр. Даскалови 

 

Община 

Братя 

Даскалови 

Сигналът е предаден на Община Братя Даскалови за 

предприемане на действия по компетентност.  



17. 25.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за умрели щъркели на 

входа на консервна фабрика 

„Тива” в с. Оризово, общ. 

Братя Даскалови, получени на 

24 и 25 май.  

РИОСВ-

Стара Загора 

Труповете са транспортирани до Спасителен център за диви 

животни, гр. Стара Загора за уточняване на причината за 

настъпване на смъртта. 

18 25.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за бяло синкава мъгла 

между с. Михайлово и с. 

Самуилово 

РИОСВ-

Стара Загора 

Не са отчетени превишения от АИС Стара Загора по нито един от 

показателите на атмосферния въздух - серни оксиди, азотни 

оксиди, озон, СО и други. Наблюдаваното метеорологично 

явление е комбинация от мъгла и пренос на прах от Сахара.  

 

19 26.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за обгазяване на гр. 

Стара Загора и околните села. 

Въздуха е сивкаво розов, без 

мирис. Сигналите са получени 

на 25 и 26 май. 

 

РИОСВ- 

Стара Загора 

 

Не са отчетени превишения от АИС Стара Загора по нито един от 

показателите на атмосферния въздух - серни оксиди, азотни 

оксиди, озон, СО и други. Не е идентифициран и източник, който 

да причини подобна промяна на атмосферния въздух.  

Наблюдаваното метеорологично явление е комбинация от мъгла 

и пренос на прах от Сахара.  

 

20 30.05.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за незаконен 

билкозаготвителен пункт в гр. 

Гурково, общ. Гурково, кв. 

Север. Изкупуват се рози, 

шипки и др. и се препродават 

без да се издават касови 

бележки. 

РИОСВ- 

Стара Загора 

Извършена е проверка на 08.06. със съдействието на РУ – гр. 

Гурково. При проверката не е констатиран билкозаготвителен 

пункт. Лицето, посочено в сигнала, отглежда собствени масиви с 

маслодайна роза. В момента се извършва розобер, за което не е 

необходимо да бъде уведомена РИОСВ по реда на закона за 

лечебните растения.  

 


