
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН 

В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ АВГУСТ 2022 ГОДИНА 

 

 

 

№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

ЛИ 

СИГНАЛИ 

на „зелен 

телефон” 

/електрон 

на поща 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОР 

НА ИНСТИТУ 

ЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1 01.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за силни миризми на 

сяра и обгазяване на гр. 

Гълъбово от дейността на 

„Брикел” ЕАД, получени на 

01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 17 

и 26 август. 

РИОСВ  

Стара Загора  

Извършени са проверки на 04.08.2022 г., 08.08.2022 г., както и на 

16.08.2022 г. и 17.08.2022 г. с контролни емисионни измервания. 

След последната проверка дружеството спира инсталацията за 

ремонт. 

Във връзка с получен сигнал за запрашаване на гр. Гълъбово на 

26.08.2022 г. експерти извършиха проверка на място.  

2. 01.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за пушек и задушлива 

миризма от ТЕЦ Сливен, 

получени на 01, 02, 12 и 22 

август. 

Община 

Сливен 

Сигналът е приет от Община Сливен за предприемане на 

действия по компетентност 

3. 01.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за щъркел с висящо 

крило, намира се под гнездото 

си в с. Новоселец. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Служители на РИОСВ–Стара Загора са отишли на място, но 

птицата в последствие е излетяла. 

 

4. 02.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за щъркелче със 

счупен крак в с. Искрица, общ. 

Гълъбово. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е взета е от служител на РИОСВ – Стара Загора и е 

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

Стара Загора. 

5. 02.08.2022 г.  „зелен” 

телефон 

Сигнали за неприятна миризма 

от дейността на „Eнерджи -2“ 

ЕООД, гр. Нова Загора, 

регистрирани в деловодната 

система на РИОСВ на 02, 03, 

15, 16, 18, 22, 26 и 29 август. 

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Издадено е предписание до оператора за представяне на 

информация за дейностите, осъществявани на площадката. 

Представен е доклад за извършени Собствени периодични 

измервания. Резултатите от Протоколите за извършени собствени 

измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от неподвижни източници показват, че Нормите за допустими 

емисии са спазени за всички замърсители. 



6. 02.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за задимяване и 

миризма от скарите на 

заведение „Сан Стефано“ в гр. 

Стара Загора. 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

7. 02.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в с. 

Съдиево, общ. Нова Загора, 

физическо лице помпи с помпа 

таралеж, в момента на 

подаване на сигнала. 

РИОСВ 

Стара Загора 

РУ – Нова 

Загора 

Служители на РУ – Нова Загора са извършили проверка на място 

и са взели сведения от лицето подало сигнала и от извършителя. 

Експерти на РИОСВ – Стара Загора са изготвили по случая 

протокол, в който е посочено, че снетите сведения и изготвената 

докладна на РУ-Нова Загора ще бъдат изпратени по 

компетентност до Районна прокуратура – гр. Сливен. 

8. 03.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерена 

неподвижна птица (орел или 

сокол) край реката в с. Ханово. 

 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е умряла, веднага след подаване на сигнала. 

 

9. 03.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за намерен щъркел със 

счупен крак в с. Бузовград. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е транспортирана от жители на селото до Спасителен 

център за диви животни, гр. Стара Загора; 

10. 08.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за замърсяване на р. 

„Твърдишка“, получени на 08, 

10 и 15 август. Реката е 

оцветена в южната част на 

града, усеща се миризма на 

канализация. 

РИОСВ 

Стара Загора 

БД ИБР 

Пловдив 

Община 

Твърдица 

 

Извършена са съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара 

Загора и БД ИБР Пловдив. При проверката се констатира 

заустване в реката от два канализационна колектора, част от 

канализационната мрежа на гр. Твърдица за които няма издадено 

разрешително по реда на Закона за водите Взети са водни проби 

повърхностна вода по възлагане на БД ИБР Пловдив. На Община 

Твърдица е дадено предписание за стартиране на процедира по 

реда на Закона за водите. Предстои образуване на 

административно наказателна процедура.  

11. 08.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за замърсяване на р. 

Тунджа при с. Елхово и с. 

Николаево, общ. Николаево, 

получени на 08, 15 и 18 август. 

Предполага се, че 

замърсяването е от дейността 

на кравеферма. 

РИОСВ 

Стара Загора 

БД ИБР 

Пловдив 

Община 

Николаево 

 

Извършена са съвместни проверки от експерти на РИОСВ Стара 

Загора, БД ИБР Пловдив и Община Николаево. Към момента на 

проверките не са констатирани нерегламентирани зауствания от 

кравефермата в с. Елхово. Взети са водни проби повърхностна 

вода по възлагане на БД ИБР Пловдив. На Община Николаево е 

издадено предписание за почистване на дерето в с. Елхово. След 

изтичане срока на предписанието ще бъде осъществен последващ 

контрол.  



12. 08.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на р. 

Съзлийка в гр. Гълъбово. 

Водата е мазна и кафява, като 

ръжда.  

Община 

Гълъбово 

Сигнала е подаден и до Община Гълъбово извършена е незабавна 

проверка и не е констатирано замърсяване на реката в описания 

участък. 

13. 09.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за обгазяване на кв. 

Кольо Ганчев в гр. Стара 

Загора, усещат се миризми на 

умрели кокошки от 

птицекланицата, не от Градус 

АД. 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност. 

14. 09.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за умрели плъхове в 

градинката под терасата на 

сигналоподателката, находяща 

се в гр. Стара Загора.   

Община 

Стара Загора 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

15. 09.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за замърсяване на р. 

Беленска в с. Жълти бряг, общ. 

Твърдица от дейността на 

мандрата в с. Бяла. Водата е 

бяло-жълта и има миризма.  

РИОСВ 

Стара Загора 

БД ИБР 

Пловдив  

ТД НС 

Сливен 

Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ Стара 

Загора, БД ИБР Пловдив и ТД НС Сливен. При проверката се 

констатира нерегламентирано заустване в реката от мандрата в 

село Бяла. Взети са водни проби повърхностна вода по възлагане 

на БД ИБР Пловдив и отпадъчна вода от колектора, собственост 

на мандрата. Предстои образуване на административно 

наказателна процедура по реда на Закона за водите 

16 09.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за нерегламентирано 

сметище в гр. Сливен - 

Ямболско шосе, в двора в 

бившия Център за 

предказармена подготовка. 

Отпадъците са пакетирани и 

подредени, но миришат. 

Община Сливен са уведомени 

от 112. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Община 

Сливен 

Касае се за площадка за дейности с отпадъци с оператор 

„Анхрима“ ООД, гр. Сливен, която притежава регистрационен 

документ по ЗУО, издаден от директора на РИОСВ. На 

площадката са направени три проверки. Дружеството извършва 

внос на пластмасови бутилки от Израел. Дружеството притежава 

регистрационен документ по ЗУО за 2 площадки в гр. Сливен. 

Установени са следните нередности: Дружеството не води 

отчетност за отпадъците в НИСО и за двете площадки. На 

площадка № 2 липсва ограда в едната част, няма обозначителна 

табела. Дружеството не е уведомило РИОСВ, съгласно чл. 22, ал. 

4 за предстоящ превоз на отпадъци от Великобритания за 



площадка № 1 в гр. Сливен. Срещу фирмата са образувани 3 

административнонаказателни преписки. За извършените 

нарушения по ЗУО ще бъдат съставени 3 акта за установяване на 

административно нарушение.  

17. 09.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за ударен щъркел от 

токов удар. Има пръстен 

Словакия“. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е взета от служители на Община Тунджа, след което е 

предадена на служители на РИОСВ – Стара Загора за 

транспортиране до Спасителен център за диви животни – Стара 

Загора за лечение. 

18 10.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който от 3 дни 

в гр. Раднево се усеща 

миризма на сяра. 

 

Община 

Раднево 

Сигналът е приет от Община Раднево за предприемане на 

действия по компетентност 

19 10.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в 

западния край на гр. Стралджа 

сметището гори. 

Община 

Стралджа 

Сигналът е препратен на Община Стралджа за предприемане на 

действия по компетентност. След извършена проверка от 

служители на общинска администрация Стралджа РИОСВ е 

уведомена, че за няколко часа пожара е локализиран, горели са 

терени със сухи треви и храсти. 

20 15.08.2022 г „зелен” 

телефон 

Сигнал според който в 

бившата Военна болница в гр. 

Стара Загора се изсичат 

дървета от вид тополи и 

кипариси.  

Община 

Стара Загора 

Сигналът е приет от Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност 

21 19.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали, според които в с. 

Ковачите, общ. Сливен 

мирише на фекалии цяла 

вечер. Миризмата е много 

силна. Това продължава вече 

трети ден. Има струпани 

купчини с птича тор, която 

много силно мирише по пътя 

за с. Николаево, в лозята. 

Сигналите са получени на 19, 

22 и 23 август. 

Община 

Сливен 

Сигналите са препратени по компетентност на Община Сливен. В 

отговор Община Сливен информира РИОСВ, че при проверка на 

място е установено наторяване с оборски тор на земеделска земя 

край селото, в резултат на което е силната миризма. Компетентен 

орган е ОДБХ-Сливен. 



22 19.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за фини прахови 

частици от мелница в с. 

Калояновец, обл. Стара 

Загора. 

Община 

Стара Загора 

Сигналът е предаден на Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност.  

23 19.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за малко бухалче/сова 

в с. Кирилово, общ. Стара 

Загора. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата от вида домашна кукумявка е взета е от служители на 

РИОСВ – Стара Загора и е настанена за лечение в Спасителен 

център за диви животни, гр. Стара Загора. 

24 19.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за щъркелче, което не 

може да лети в с. Дунавци, 

общ. Казанлък.  

РИОСВ 

Стара Загора 

Птицата е взета е от служители на РИОСВ – Стара Загора и е 

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

Стара Загора. 

25 22.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за паднал щъркел със 

счупен крак или крило в с. 

Голямо Крушово. Щъркелът 

ще бъде оставен на кмета на 

селото.  

РИОСВ 

Стара Загора 

В последствие птицата е отлетяла. 

26 22.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който от 

години в гр. Твърдица от завод 

Аглика излизат пушеци от 

тръбата на сградата.  

Община 

Твърдица 

Сигналът е приет от Община Твърдица за предприемане на 

действия по компетентност. 

27 24.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за задимяване в с. 

Кукорево от площадката на 

„Слънчо“ АД. 

Община 

Тунджа 

Сигналът е приет от Община Тунджа за предприемане на 

действия по компетентност. 

28 24.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал, според който в с. 

Полски Градец, общ. Раднево, 

при почистване на градинките 

пред кметството се запалват 

сухите треви и отпадъци. 

Община 

Раднево 

Сигналът е препратен по компетентност до Община Раднево. В 

отговор Община Раднево информира РИОСВ, че е направена 

незабавна проверка, установени са следи от изгаряне на 

биоразградими отпадъци. Не е открит нарушителя. уведомен е 

сигналоподателя. 

29 30.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнали за изхвърляне на 

умряла риба от топло в 

студено от концесионерът на 

садково стопанство на язовир 

„Бял кладенец“. 

 

БД ИБР 

Пловдив 

ОДБХ Стара 

Загора. 

Сигналът е препратен по компетентност на БД ИБР Пловдив и 

ОДБХ Стара Загора. 



30 30.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за обгазяване с тор на 

с. Ковачите, общ. Сливен.  

ОДБХ 

Сливен 

Сигналът е препратен на ОДБХ Сливен на 31.08.2022 г. След 

извършена проверка на място ОДБХ Сливен информира РИОСВ, 

че се извършва наторяване на земеделски земи в землището на с. 

Ковачите. 

31 31.08.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за запалени гуми и 

кабели под моста на фирма 

„Чукурови“ в гр. Стара Загора.  

Община 

Стара Загора 

Сигналът е приет от Община Стара Загора за предприемане на 

действия по компетентност. 
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