
ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА 

 

 

№ 

 

 

ДАТА 

ПОСТЪПИ

ЛИ 

СИГНАЛИ 

на „зелен 

телефон” 

/електронна 

поща/ 

 

 

СИГНАЛ 

 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

1. 01.11.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за пожар на 

нерегламентирано сметище в 

с. Любеново, общ. Раднево. 

Горят стърнища и пластмаса. 

Има черен дим. 

Община 

Раднево 

Сигналът е препратен на Община Раднево за предприемане на 

действия по компетентност. 

2. 02.11.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за черен дим в кв. 

„Кольо Ганчев“, гр. Стара 

Загора. Предполага се, че е от 

горене на гуми. 

Община Стара 

Загора 

Сигналът е препратен на Община Стара Загора за 

предприемане на действия по компетентност. 

3. 02.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за задимяване в 

квартал „Чайка“, гр. Стара 

Загора от неизвестен 

източник. 

Община Стара 

Загора 

Сигналът е препратен на Община Стара Загора за 

предприемане на действия по компетентност. 

4. 02.11.2022 г. „зелен” 

телефон 

Сигнал за горене на сметище и 

пасището към него в с. Плоска 

могила,  общ. Стара Загора. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0


5. 04.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за изтичане на вода от 

изкопан ров в с. Златари, общ. 

Тунджа. 

ВиК Ямбол Сигнала е препратен на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол за 

предприемане на действия по компетентност. 

 

6. 07.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за силна, неприятна 

миризма от дейността на 

„Eнерджи 2“ ООД, гр. Нова 

Загора. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършени са проверки на „Енерджи 2“ООД гр. Нова Загора и 

в района на кръговото кръстовище в гр. Нова Загора. Миризми 

от дейността на итсталацията извън площадката не са 

установени. 

 

7. 07.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за обгазяване със 

синкава мъгла в Станционната 

градина на гр. Стара Загора. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

8. 07.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за силен огън на 

депото за отпадъци в с. 

Ракитница, общ. Стара Загора. 

Пътят е задимен и мирише на 

изгоряла пластмаса. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършени са проверки съвместно с РЛ към ИАОС за 

замерване качеството на атмосферния въздух заради пожара на 

депото в землището на с. Ракитница. Позиционирана е МАС в 

с. Ракитница за 72 часово измерване. В първите две денонощия 

на замерването беше превишена единствено 

средноденонощната норма за фини прахови частици, 

последните 24 часа на замерването стойността на показателя 

фини прахови частици вече е в норма. Паралелно със 72-

часовото измерване с МАС, Регионалната лаборатория на 

ИАОС – Стара Загора, извърши допълнително две замервания 

с GAZMET по още 16 допълнителни показатели в селата 

Ракитница и Кирилово. И при двете измервания не бяха 

установени превишения на нормите по контролираните 

показатели. Извършена е и проверка по условия от 

Комплексното разрешително от експерти на РИОСВ Стара 

Загора на площадката на  депото РЦУО – Стара Загора.  



9. 07.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за силно запрашаване, 

обгазяване и миризми на сяра   

в гр. Гълъбово. 

РИОСВ 

Стара Загора 

Извършени са проверки на „Брикел“ ЕАД и в гр. Гълъбово в 

района около площадката на оператора. Издадени са две 

предписания на оператора, едното е изпълнено, другото е в 

срок на изпълнение.  

10. 07.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за  изхвърлени стъкла 

в канавката до с. Бяло поле, 

общ. Стара Загора. 

ОПУ- Стара 

Загора 

Дадено е предписание на ОПУ Стара Загора за почистване на 

нерегламентираното замърсяване. Същото е почистено, за 

което РИОСВ-Стара Загора е уведомена. 

11. 08.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнали за неприятен дим 

като смог, от който не може да 

се диша и миризма на асфалт в 

кв. „Кольо Ганчев“, гр. Стара 

Загора. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

12. 08.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнали за неприятен дим 

като смог, от който не може да 

се диша и миризма на асфалт в 

кв. „Кольо Ганчев“, гр. Стара 

Загора. Предполага се, че е от 

Асфалтовата база. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

13. 10.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за остра задушлива 

миризма в с. Старозагорски 

бани, общ. Стара Загора. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора и Областен 

управител за предприемане на действия по компетентност. 

 

14. 10.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за черен дим и силна 

миризма на гуми от рекламна 

къща „Дъга“ в кв. „Кольо 

Ганчев“, гр. Стара Загора. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора и ДИТ – Стара 

Загора за предприемане на действия по компетентност. 

 



15. 14.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за купчини от бяло, 

мътно прахообразно вещество, 

което е с аромат на сяра в 

кучешката градина в гр. Стара 

Загора. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора за предприемане 

на действия по компетентност. 

 

16. 16.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за продажба на 

парчета пластмаса, взети от 

фабриката за найлонови 

торбички в гр. Чирпан. 

Община Чирпан Сигналът е препратен на Община Чирпан за предприемане на 

действия по компетентност. 

17. 18.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за обгазяване от горене 

на отпадъци от текстилен 

завод „Аглика“, гр. Твърдица. 

Небето е червено от дима. 

Реката е замърсена от 

изхвърлянето на джибри. 

Община 

Твърдица 

РИОСВ 

Стара Загора 

Сигналът е препратен на Община Твърдица за предприемане 

на действия по компетентност. Извършени са и проверки на 

място от експерти на РИОСВ Стара Загора и Общината на 

Текстилен завод и обект за дестилиране в гр. Твърдица.  От 

Община Твърдица е изискано предприемане на необходимите 

действия за премахване на открития бетонов канал който 

зауства нерегламентирано в Твърдишка река. 

18. 21.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за задушлива, 

неприятна миризма и замърсен 

въздух от горене на гуми в кв. 

„Изток“, гр. Казанлък. 

Община 

Казанлък 

Сигналът е препратен на Община Казанлък за предприемане 

на действия по компетентност. 

19. 21.11.2022 г. „зелен“ 

телефон 

Сигнал за обгазяване със сиво-

бял дим, излизащ от сграда в 

Индустриалната зона на гр. 

Стара Загора. 

Община Стара 

Загора 

Сигнала е препратен на Община Стара Загора и за 

предприемане на действия по компетентност. 

 

 


