
 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”, ЕЛЕКТРОННА И ОФИЦИАЛНА ПОЩА В РИОСВ–ПАЗАРДЖИК 

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 

 

№ Дата Постъпил сигнал Описание Предприети действия Последва

щ контрол 

1. 05.11.2021 г. По „зелен телефон“ Пред „Биовет“АД в гр. Пещера, на 

улицата и по тротоара на кръговото 

движение за Брацигово тече течност, 

наподобяваща киселина. 

Сигналът е подаден в 14.55 ч. на „Зеления 

телефон“ на инспекцията. Директорът           

на РИОСВ незабавно сформира екип, който 

беше на мястото в 15.45 часа и извърши 

проверка, съвместно с експерти на РЛ 

Пазарджик. Установено е, че е имало 

изтичане на азотна киселина, в следствие на 

разлив от автоцистерна при разтоварване. 

Към този час изтичането е спряно. 

Тротоарът и улицата са измити.  Водите от 

измиването са постъпили в дъждоприемна 

шахта на градската канализация, не са 

попадали върху почва. Попадналото 

количество киселина в градския колектор е 

отведено до Градската пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ГПСОВ). В 

участъка на изтичането разлятата киселина 

е абсорбирана с пясък и е неутрализирана с 

калциев карбонат и вода. Действията на 

оператора са в съответствие с мерките при 

аварийно изпускане, посочени в 

информационния лист за безопасност на 

производителя на киселината. Площадката е 

почистена и измита. В района на разлива не 

се усеща миризма от изпарения на азотни 

окиси. Измерно е рН на водата, на входа на 

ГПСОВ. Вероятно, заради малкото 

количество киселина, попаднало във водата, 

не е отчетено понижение на стойностите на 

 



 

 

рН. В биобасейна също не е установено 

отклонение на стойностите на рН. Взети са 

водни проби от вход и изход на Градската 

пречиствателна станция на Пещера. И към 

момента, там се извършва непрекъснато 

измерване и наблюдение  на  показателя  рН  

на  водата. Анализ на водните проби 

извършва Регионалната лаборатория на 

ИАОС в Пазарджик. Резултатите ще бъдат 

оповестени допълнително. 

2. 08.11.2021 г.  По електронна поща Замърсяване на р. Луковица във 

Велинград – водата е с бяло-сивкав 

цвят около тръба, заустваща в реката, 

в края на ул. „Евлоги Георгиев“. 

Извършена е съвместна проверка от 

експерти на РИОСВ, РЛ-Пазарджик и БД 

ИБР. Замерени са моментните показатели на 

водата в р. Луковица – рН, електро- 

проводимост и разтворен кислород - без 

отклонения. Не се наблюдава оцветяване и 

мътност. Проверката констатира, че се 

извършва ремонт на питеен водопровод от 

„ВКТВ“ЕООД, гр. Велинград. 

 

3. 10.11.2021 г.   По електронна поща 

 

Нерегламентирано сметище на тери- 

торията на гр. Септември. 

Проверката на РИОСВ установи, че е 

изпълнено предписанието за основно 

почистване от отпадъци на два поземлени 

имота в землището на гр. Септември. 

Сметището е ликвидирано. Няма нови 

замърсявания. 

 

4. 15.11.2021 г.    По „зелен телефон“ 

 

Замърсяване с отпадъци по ул. 

„Юндола“, кв. Запад, гр. Ракитово. 

Отпадъците се разпростират и към 

близката гора и по пътя към нея. 

Проверка на РИОСВ в посочения район 

установи изхвърлени на няколко места 

битови отпадъци и опаковки, както и 

възникнало нерегламентирано сметище в 

дерето на същата улица. На кмета на 

община Ракитово са дадени предписания да 

организира почистване на замърсвани- 

ята с отпадъци и да предприеме мерки за 

недопускане на повторни замърсявания. 

 



 

 

5. 15.11.2021 г.   По „зелен телефон“ 

 

Изхвърлени пластмасови отпадъци, 

брони, стъкла от коли в с. Виног-

радец, м. “Фератица“, по стария път 

за село Лесичово, преди язовира. 

При извършената проверка в посочения 

район се констатира, че на няколко места по 

стария път за с. Лесичово има изхвърлени 

битови отпадъци. Дадено е предписание на 

община Септември да извърши почистване 

на замърсените терени. Предстои последващ 

контрол. 

 

6. 17.11.2021 г.   По деловодната 

програма на РИОСВ 

Нарушения, извършвани в р. Чепин- 

ска. 

Описаните в сигнала обстоятелства се 

отнасят  за  извършено   от  „Енергия“ ООД  

разбиване на речни камъни в коритото на р. 

Чепинска на 12.11.2021 г. За описани в 

протокол на БД ИБР дейности в РИОСВ-

Пазарджик не е проведена процедура по 

оценка за съвместимостта на дейностите с 

предмета и целите на опазване на защитени 

зони от мрежата „Натура 2000“. За 

нарушаване на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие, на 

юридическото лице ще бъде съставен и 

връчен акт за установяване на админис- 

тративно нарушение. 

 

7. 18.11.2021 г. По „зелен телефон“ Река Стара река цялата е в пяна, на 

километър и половина преди с. Бяга, 

на разклона за гр. Брацигово. 

Извършена е незабавна проверка от 

експерти на РИОСВ-Пазарджик и оглед на 

речното легло на р. Стара река - от мост за 

гр. Брацигово до село Бяга.  Реката е без 

специфична мътност и  оцветяване, по 

дъното няма наличие на специфична утайка. 

След моста се образува пяна по течението в 

резултат на водни падове и бърз оток. На 

място са измерени моментните показатели 

на водата в р. Стара река:  

- Разтворен кислород 9.59 мг/л; 

- Електропроводимост 406 мкS/см.  

Не се констатира наличие на мъртва риба 

 



 

 

във водите на р. Стара река. Извършен е 

оглед на точковите източници, заустващи в 

р. Стара, в района на гр. Пещера. Не се 

констатира залпово изпускане на отпадъчни 

води. От операторите ГПСОВ Пещера и 

ПСОВ на „Биовет“АД няма постъпили 

доклади за аварийни ситуации или 

отклонения в технологичния режим на 

работа на ПСОВ. Авторът на сигнала е 

уведомен по телефона за извършената 

проверка. 

8. 22.11.2021 г.   По „зелен телефон“ Между р. Марица и р. Тополница, 

при футболно игрище „Рема Релакс“ 

в гр. Пазарджик, бус с 

регистрационен номер РВ 83-00 НВ  

изхвърля отпадъци. 

Проверка на РИОСВ установи, че на 

посочения в сигнала терен, на няколко 

места около футболно игрище, има 

образувани нерегламентирани сметища.  

Дадени са предписания на община 

Пазарджик да извърши почистване на 

замърсяванията и да установи кой е 

нарушителя, изхвърлил отпадъците. Пред- 

стои последващ контрол. 

 

9. 22.11.2021 г.   По „зелен телефон“ Намерен ранен мишелов на пътя 

Пещера – Пазарджик. 

Птицата е откарана във ветеринарна 

лечебница в град Пазарджик с ранено крило, 

където е умряла от нараняванията си. 

 

10. 26.11.2021 г.   По „зелен телефон“ Черен дим от сервиз за коли на ул. 

„Академик Стоян Аргиров“ в гр. 

Пазарджик и предположение, че се 

изгарят отработени масла. 

При извършената проверка се установи, че 

на посочения адрес в гр. Пазарджик се 

извършва дейност в металообработваща 

работилница, стопанисвана от юридическо 

лице. За отопление се  използва печка с 

вентилатор - мощност около 15 kW, на 

твърдо гориво /дърва/. В момента на 

проверката се установи, че се изгарят само 

дърва и от комина няма задимяване. 

 

 

 



 

 

11. 29.11.2021 г. По електронна поща Предстоящо застрояване във 

вододайна- 

та зона на с. Главиница, без издадени 

разрешителни документи. 

Предстои проверка.  

12. 30.11.2021 г. По деловодната 

програма  

Установени замърсявания с отпадъци 

на пътни отбивки от Републикански 

път II-84, попадащ в обхвата на ОПУ-

Пазарджик. 

Предстои проверка.  

 

 

 


