
 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮНИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 

№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

ЛИ 

СИГНАЛИ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОР 

НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 01.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за миризма на 

оборска тор в гр. Гълъбово.  

Община 

Гълъбово  

ОДБХ 

Стара Загора 

 

Сигналът е предаден на Община Гълъбово и ОДБХ Стара Загора 

за предприемане на действия по компетентност. Те уведомяват 

РИОСВ, че при проверка е установено, че е извършено торене с 

биологични торове, които не са вредни за човешкото здраве.  

2. 01.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за миризма на фекалии 

в местност „Дюлева река“, гр. 

Сливен.  

Община 

Сливен 

Сигналът е предаден на Община Сливен за предприемане на 

действия по компетентност. Установено е изтичане на отпадни 

води от дъждопреливен колектор, стопанисван от ВИК гр. 

Сливен. Сигналът е предаден своевременно на ВИК Сливен за 

отстраняване на проблема. 

 

3. 01.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

от дейността на „Eнерджи -2“ 

ЕООД, гр. Нова Загора, 

регистрирани в деловодната 

система на РИОСВ на 01, 03, 

10, 13, 14, 23 и 30 юни. 

РИОСВ- 

Стара Загора 

На 10.06.2022 г е извършена незабавна проверка от експерти на 

РИОСВ-Стара Загора в град Нова Загора, направен е обход на 

града, както и пред ЗММ –Нова Загора и не е установено наличие 

на миризма. Пред портала на обекта от южна страна се усеща 

епизодична неприятна миризма от дейността на дружеството. 

Към момента на проверката щорите на хемпулпера и биопулпера 

са затворени, не се извършва зареждане. Пречиствателните 

съоръжения работят в периодичен режим. Сяроочистващата 

инсталация работи с една колона от две. Предстоят измервания 

по Наредба № 6 за СПИ. 

 



4. 01.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за умряла риба в р. 

Тунджа, между с. Самуилово и 

с. Крушаре, в местност‚ 

„Колака“. 

ИАРА Предвид липсата на точкови източници емитери на отпадъчни 

води в описания участък е съществена връзка с експерти на 

ИАРА район Сливен. Извършена незабавна проверка на място от 

служители на ИАРА, като при нея не е констатирано наличие на 

мъртви риби в описания участък, в тази връзка не са взети водни 

проби.  

5. 03.06.2022 г.  „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в гр. 

Стара Загора до м-н „Билла“ 

на ул. „Цар Симеон Велики“ 

№ 218, от шахта извира 

мръсна фекална вода, която се 

влива в р. Бедечка. Носи се 

остра, задушлива миризма. 

ВИК Стара 

Загора 

Сигналът е предаден на ВИК Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност. 

6. 06.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за умряла риба в р. 

Тунджа до моста в с. Тенево, 

общ. Тунджа. 

 

ИАРА Предвид липсата на точкови източници емитери на отпадъчни 

води в описания участък е съществена връзка с експерти на 

ИАРА. Извършена е оглед на място от експерт на ИАРА при 

който не е установено отклонение от естественото състояние на 

водното тяло, установено е наличие на малък брой (единични 

бройки) мъртви риби. В тази връзка не са взети водни проби. 

7. 07.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за пушек и силна 

миризма на прегоряло олио от 

„Бисер Олива“, на бул. 

Патриарх Евтимий, гр. Стара 

Загора. 

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Поради токов удар се налага спиране на котела, тъй като няма 

необходимото налягане. Осъществен е контакт със 

сигналоподателя в същият ден по телефона. 

8. 09.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който до 

моста, посока кв. Кольо 

Ганчев в гр. Стара Загора се 

виждат две тръби, които 

излизат от помещение /не е 

уточнено помещението/ с 

потенциал за замърсяване на 

въздуха.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Осъществен е телефонен разговор със сигналоподателката по 

телефона за уточняване местонахождението на обекта. Към 

момента  на разговора не уточнява за наличие на замърсяване.  



9. 09.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерени 2 малки 

бухалчета. на ул. Стефан 

Караджа №4 в гр. Ямбол. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Със съдействието на Община Ямбол птиците са върнати в 

природата в района, където са намерени. 

10. 10.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който между с. 

Караново и с. Крива Круша, 

общ. Нова Загора има язовир,  

„Моста 2“, водата на който е 

черна и мътна. Рибата в 

язовира е умряла. 

РИОСВ 

Стара Загора 

БД ИБР 

ОДБХ 

Сливен 

На 10.06.2022 г. е извършена незабавна проверка от експерти на 

РИОСВ-Стара Загора и РЛ Стара Загора към ИАОС. При 

проверката е установено наличие на единични екземпляри мъртва 

риба в микроязовира и по възлагане на БД ИБР Пловдив са взети 

три броя водни проби повърхностна вода от двата притока, преди 

вливане на водите в микроязовира и от микроязовира. Не е 

установен точков източник на отпадъчни води, както и 

нерегламентирано заустване на отпадъчни води в микроязовира. 

Извършен е външен обход на кравефермата, в с. Крива круша, 

разположена северно от притоците на микроязовира. При обхода 

се констатира наличие на черна гофрирана тръба от източната 

стена на най-северната сграда на кравефермата, заустваща на 

черен път до кравефермата. В момента на проверката от тръбата 

и от кравефермата няма изтичане на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект.  

С оглед на това и с цел установяване законосъобразността на 

описаната по горе тръба заустваща на черния път до 

кравефермата е изискано извършване на проверка от Община 

Нова Загора и ОДБХ Сливен. 

11. 13.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за паднал от гнездото 

си малък щъркел в с. 

Копринка, общ. Казанлък.  

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана от служители на РИОСВ – Стара 

Загора и настанена в Спасителен център за диви животни – Стара 

Загора . 

12. 13.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятна миризма  

на входа на гр. Нова Загора от 

фирма „Градус“. Отпадъкът се  

превозва от цистерна и се 

разнасят миризми. Превозните 

средства не се хигиенизират.  

 

Община 

Нова Загора 

Сигналът е предаден на Община Нова Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  



13. 14.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за щъркел, който не 

може да се движи. Щъркелът 

се намира до водния басейн 

преди Регионалното депо за 

отпадъци в гр. Ямбол.  

 

РИОСВ 

Стара Загора 

 Птицата е транспортирана от служители на РИОСВ – Стара 

Загора и настанена в Спасителен център за диви животни – Стара 

Загора . 

 

 

14. 15.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за малък зелен кълвач 

в с. Скалица, обл. Ямбол.  

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана от лицето, подало сигнала, и е 

настанена в Спасителен център за диви животни – Стара Загора. 

15. 17.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за силни миризми на 

сяра и обгазяване на гр. 

Гълъбово от дейността на 

„Брикел” ЕАД, получени на 17 

и 20 юни. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Сигналоподателите са информирани по телефон и по представени  

електронни пощи (е mail) , че няма регистрирани превишения на 

нормите за качество на атмосферения въздух по показателите на 

серен диоксид и азотен оксид за СЧН отчетени от Автоматичната 

измервателна станция (АИС) Гълъбово. На 16.06.2022 г. е 

извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара 

Загора и РЛ Стара Загора към ИАОС, при която не са установени 

анормални режими на работа на инсталацията, пречиствателните 

съоръжения работят, извършени са прахо-газови измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

топлоелектрическата централа. 

 

16 21.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за блъснато птиче със 

счупено крило на ул. Парчевич 

№ 26, гр. Стара Загора. 

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана от СНЦ „Зелени Балкани“ до 

спасителния център за диви животни Стара Загора.  

17. 23.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали, според който в гр. 

Ямбол се усеща силна 

миризма на изпражнения. 

Сигналоподателят изказва 

съмнения, че миризмата е от 

дейността на свинекомплекс 

Ямболен.  

Община 

Ямбол 

ОДБХ Ямбол 

Сигналът е предаден на Община Ямбол и ОДБХ Ямбол за 

предприемане на действия по компетентност. В РИОСВ-Стара 

Загора е постъпила информация от ОДБХ Ямбол, след 

проведената проверка. Не се е установила никаква миризма на 

свински или друг тор, както в района на Свинекомплекса така и в 

околността. Евентуално е възможно миризмата да е от 

наторяване с биотор на близко разположени селскостопански 

ниви. 



18 29.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за в гр. Твърдица до 

завод за текстил се усеща 

миризма на гума, виждат се 

пушеци след работно време. В 

реката също има 

замърсявания.  

Община 

Твърдица 

Сигналът е предаден на Община Твърдица за предприемане на 

действия по компетентност .Постъпил е отговор от община 

Твърдица, че на 01.07.2022 г в 14:40 ч е извършена проверка, при 

която е установено че към момента на проверката не бе 

констатирано задимяване/дим/ и остра миризма от гуми и други 

горими материали. 

19 30.06.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерена сова/ 

кукумявка със счупено краче в 

с. Асеновец, общ. Нова Загора.  

РИОСВ- 

Стара Загора 

 

Птицата е настанена в спасителния център за диви животни - 

Стара Загора. 

 


