
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЮЛИ 2022 ГОДИНА 

 

 

 

№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

ЛИ 

СИГНАЛИ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОР 

НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 01.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

от дейността на „Eнерджи -2“ 

ЕООД, гр. Нова Загора, 

регистрирани в деловодната 

система на РИОСВ на 01, 04, 

05 и 26 юли. 

РИОСВ  

Стара Загора  

Извършена е комплексна проверка по компоненти и фактори на 

околната среда: „Емисии в атмосферата“, „Управление на 

отпадъци“ и „Опазване на водите”. Към момента на проверката 

работи основния генератор с моментна електрическа мощност 

855 kW, което е 57 % от номиналния товар. Пречиствателните 

съоръжения биофилтри работят както и едната колона на 

сяроочистващата инсталация.  

Извършен е оглед на река Кортенска в района на енергийната 

централа и по протежение на реката до с. Богданово. В целия 

участък реката е с естествен непроменен цвят и без мирис. Няма 

нерегламентирано заустване на отпадъчни води в реката в 

посочения участък. При извършената комплексна планова 

проверка на „Енерджи 2“ ООД, гр. Нова Загора са дадени 6 броя 

предписания.  

2. 01.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за нерегламентирани 

замърсявания с ИУГ и части 

от ИУМПС в с. Бъдеще, общ. 

Ст. Загора, в края на селото 

след табелата вляво. 

РИОСВ  

Стара Загора  

 

На 06.07.2022 г. е извършена проверка. Констатирани са 

замърсявания с ИУГ и компоненти от ИУМПС в края на с. 

Бъдеще. Дадено предписание на кмет на Община Стара Загора 

със срок за изпълнение 01.08.2022 г. Направена е повторна 

проверка на място за установяване на собственика на 

замърсените терени. Собствениците са установени - ДП 

Ръководство на въздушното движение и ДФ Земеделие. Дадени 

са предписания и на двамата за почистване в срок до 12.09.2022 г. 

Предстои да се направи последващ контрол. 



3. 04.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на р. 

Асеновска с бяло вещество, в 

района където се влива в р. 

Тунджа в с. Самуилово, общ. 

Сливен. Има умряла риба. 

Сигналът е предаден и на БД 

ИБР. 

 Извършена е проверка на оказаното място от екип на БД ИБР, 

които уведомяват по телефона, че на мястото не е установено 

наличие на умряла риба и в тази връзка не е взета водна проба 

повърхностна вода. Към момента р. Асеновска е маловодна и по 

данни на експерти от БД ИБР Пловдив водата е с нормален цвят. 

В таз връзка не е извършена проверка от РИОСВ-Стара Загора. 

4. 04.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за силни миризми на 

сяра и обгазяване на гр. 

Гълъбово от дейността на 

„Брикел” ЕАД, получени на 

04, 05 и 15 юли. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършена е проверка на експерти на РИОСВ-Стара Загора в 

ранните часове на място в ТЕЦ“Брикел“. Установено е наличие 

на неорганизирани емисии от сградата на котелен цех. 

Образувано е административно наказателно производство за 

неизпълнение на условие от Комплексно разрешително. На 

сигналоподателите е отговорено по е мейл. 

5. 04.07.2022 г.  „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятни миризми 

в гр. Стара Загора на ул. 

„Патриарх Евтимий“ от 

дейността на „Градус“. 

Сигналът е предаден на 

община Стара Загора. 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е приет от Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност 

6. 05.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за силна миризма на 

фекалии от животни в края на 

с. Миладиновци, общ. Тунджа, 

обл. Ямбол. 

Община 

Тунджа 

Сигналът е предаден на Община Тунджа за предприемане на 

действия по компетентност.  

7. 06.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерена забулена 

сова в двора на училището в с. 

Ветрен, общ. Мъглиж. 

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана от експерти на РИОСВ-Стара Загора и 

настанена за лечение в „Спасителен център за диви животни“, гр. 

Стара Загора. 

8. 06.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за миризма на мърша 

стопанския двор в с. 

Преславен. Цистерни влизат и 

излизат. Предполага се, че 

транспортират отпадъци. 

Преди 2-3 месеца е подаван 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 19.07. е извършена съвместна проверка с представители на 

МВР. Дадени са предписания за представяне на документи за 

произход на соапщока до 26.07.2022 г.; почистване на разливите - 

незабавно; Извършен е последващ контрол на 22.07.2022. 

Почистени са разливите. 



сигнал за същото. 

9. 07.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерено малко 

бухалче без един крак на ул. 

Цар Освободител №5А, гр. 

Нова Загора в гр. Ямбол. 

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е в добро състояние, не са установени наранявания и е 

върната в природата. 

10. 07.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал паднал щъркел със 

счупено крило, до кметството 

на с. Чарда, общ. Стралджа.  

 

РИОСВ 

Стара Загора 

 

Птицата не е открита на посоченото в сигнала място по 

информация на кмета на селото.   

 

11. 07.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за камион с фекалии 

от пречиствателната станция 

се изсипват в началото на 

стопанския двор в с. Кукорево, 

общ. Тунджа. Камионите са 

около 50 бр.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Община 

Тунджа 

Извършена проверка на 25.07.2022 г. Дадени предписания да се 

отстранят отпадъците (утайки) незабавно от имота и да не се 

извършват дейности с отпадъци без документ по чл. 35 от ЗУО. 

Предстои да се извърши последващ контрол. 

12. 08.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за голямо количество 

прах, в следствие на 

ремонтните дейности на пътя в 

близост до VII ОУ училище в 

гр. Стара Загора. 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

13. 08.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за малка костенурка в 

двор в с. Загоре. 

РИОСВ 

Стара Загора 

При проведен разговор с сигналоподателя се установи, че 

костенурката е избягала и не може да бъде намерена.  

14. 11.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за 3 убити щъркели в 

резултат на паднали ел. 

стълбове следствие на буря 

между с. Калояновец и с. 

Ловец.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Птиците са взети от служители на РИОСВ-Стара Загора и са 

транспортирани до Спасителен център за диви животни – Стара 

Загора за извършване на аутопсия.  

 

15. 15.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за силни миризми на 

сяра и обгазяване на гр. 

Гълъбово от дейността на 

„Брикел” ЕАД, получени на 

15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 и 29 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 15.07.2022 г. „Брикел“ ЕАД е извършена извънредна проверка 

във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ-Стара Загора на 

14.07.2022 г. и 15.07.2022 г. за неорганизирани емисии от 

топлоелектрическата централа на „Брикел”ЕАД гр. Гълъбово. 



юли. Проверката се извърши съвместно със сигналоподателя. 

Установено е неспазване на условие от комплексно разрешително 

за наличие на неорганизирани емисии. На 19, 20, 21 и 22.07.2022 

г са извършени проверки на място от РИОСВ Стара Загора и 

РИОСВ Хасково по Условията от КР №40-Н2/2021г. на 

„Брикел“ЕАД.  

 

16 15.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерен бухал на 

ул. Юри Гагарин в гр. Нова 

Загора.  

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана до Спасителен център за диви животни 

– Стара Загора.  

 

17. 15.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за силна неприятна 

миризма от цех за храна в с. 

Ракитница, общ. Стара Загора. 

 

Община 

Стара Загора 

 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

18 15.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за паднал щъркел с 

ударено крило в 

електроразпределително 

дружество на гр. Гълъбово. 

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана до Спасителен център за диви животни 

– Стара Загора; 

 

19 15.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за изливане на течна 

фракция от инсталацията за 

биогаз в Нова Загора в 

земеделски земи в землището 

на с. Крива круша, общ. Нова 

Загора. 

РИОСВ- 

Стара Загора 

ОДБХ 

Сливен 

 

Извършена е съвместна проверка на 15.07.2022 г. Взети почвени 

проби на 19.07.2021 г.  

20 18.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

В национален парк Централен 

балкан до с. Тъжа, общ. Павел 

баня, под връх Ботев в посока 

хижа Русалка се движат 

джипове.  

Дирекция 

Национален 

парк 

Централен 

балкан 

Габрово 

Сигналът е предаден на директора на Дирекция Национален парк 

Централен балкан Габрово за предприемане на действия по 

компетентност. 



21 19.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за ранено щъркелче в 

с. Любеново, общ. Раднево.  

РИОСВ- 

Стара Загора 

 

Птицата е взета от служител на община Раднево и е 

транспортирана до Спасителен център за диви животни – Стара 

Загора. 

22 20.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятна миризма 

в гр. Сливен от дейността на 

ТЕЦ Сливен. Миризмата 

причинява силна кашлица. 

 

Община 

Сливен 

Сигналът е приет от Община Сливен за предприемане на 

действия по компетентност 

23 21.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в с. 

Стоил Войвода над селото 

гори сметище от една седмица 

в северния край на селото. 

Горят животински отпадъци. 

Община 

Нова Загора 

 

Сигналът е предаден на Община Нова Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

24 21.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в гр. 

Твърдица, под жп линията има 

завод за текстил „Иглика“, 

който има 3 метров комин, от 

който излиза дим. Предполага 

се, че се горят отпадъци.  

Община 

Твърдица 

 

Сигналът е предаден на Община Твърдица за предприемане на 

действия по компетентност.  

25 21.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за неприятни миризми 

в индустриалната зона на гр. 

Стара Загора преди Айко до 

Болница Иван Рилски, от 

дейността на „Градус“.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора преминаващ през 

указаното в сигнала местоположение към момента на получаване 

на същия не е установил наличие на миризми. За направените 

констатации е съставен констативен протокол.  

26 21.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за паднал щъркел, 

който е ударен и не може да 

лети. Щъркелът се намира в с. 

Голямо Крушево, общ. 

Болярово, обл. Ямбол.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е взета от парковата охрана на РИОСВ-Стара Загора и е 

транспортирана до Спасителен център за диви животни – Стара 

Загора. 

 

27 22.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за паднало щъркелче в 

близост до гробището на с. 

Загоре.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата в последствие е умряла. 

28 25.07.2022 г. „зелен” Сигнал за паднал щъркел от РИОСВ Птицата е взета е от служител на община Тунджа и е върната в 



телефон гнездо в с. Тенево, общ. 

Тунджа на ул. Стефан 

Караджа № 27.  

Стара Загора природата. 

 

29 26.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в кв. 

Самара, гр. Стара Загора - не 

се диша от площадката на 

фирма Наталия, горят 

отпадъци, най-вероятно 

парцали, обикновено се случва 

след 23 часа. 

РИОСВ 

Стара Загора 

На 03.08. е извършена проверка. Огледана е цялата площадка. 

Няма следи от изгаряне на отпадъци. Дадени са предписания до 

управителя да се представят документи за предаване на 

текстилните отпадъци, както и договори с лица, на които ги 

предават. Срока е 12.08.2022 г. Предстои да се направи 

последващ контрол. 

30 26.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за изливане на течна 

торова фракция от 

инсталацията за биогаз на 

Енерджи в дере между с. 

Асеновец и с. Брястово, общ. 

Нова Загора, получени на 26, 

27 и 29 юли.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора. 

Дадено предписание до Градус 1 със срок 05.08.2022 г. да се 

представят товарителници и пътни листи за извършените превози 

на 26.07.2022 г. Предписанието е изпълнено в срок.  

При проверка на 29.07. са констатирани следи от изливане на 

течна фракция в дерето. Цистерната на Градус 1 е на място. В 

момента на проверката не е установено изливане, същото е 

преустановено. Дадено предписание до управителя на Градус 1 

№ 447/ 29.07.2022 г. за представяне на документи, придружаващи 

транспортирането със срок 08.08.2022 г. Предписанието е 

изпълнено в срок.  

31 27.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в с. 

Стоил Войвода над селото 

гори сметище от една седмица 

в началото на селото, в дясно 

(кравеферма). Горят 

животински отпадъци. 

Община 

Нова Загора 

 

Сигналът е предаден на Община Нова Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

32 29.07.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за мъртва риба в с. 

Ябланово, общ. Котел, под 

пешеходния мост на селото в 

р. Камчия. Кметът на селото е 

уведомен от пожарната 

Община 

Котел 

 ИАРА 

Осъществена е връзка по телефона с ИАРА, но няма информация 

за наличие на измряла риба в реката в населеното място. 
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