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ІV. 2. Комплексни разрешителни 

Директиви 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването (КПКЗ) и 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, 

изискват инсталациите, които попадат в приложното им поле, да се експлоатират 

в съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими емисии, 

основани на най-добри налични техники (НДНТ) и целящи предотвратяване или 

намаляване на емисиите и въздействието им върху околната среда като цяло. 

Предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водата и 

почвата са предмет на разрешително, издавано в съответствие с Директивата за 

КПКЗ и Глава VII от ЗООС. 

Комплексни разрешителни /КР/ се издават за инсталации, попадащи в 

обхвата на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС и с тях се определя 

комплексния подход за контролиране на инсталациите и постигане опазване на 

околната среда. 

Основната дейност в „Комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването и екологична отговорност” е осъществяване на контрол по 

изпълнение на условията в комплексните разрешителни по чл.117, ал.1 от ЗООС 

и участие в процедури по издаване и преразглеждане на КР. 

 

В таблица 1 са посочени операторите с издадени КР с висок и нисък риск, 

съобразно въздействието им върху околната среда и човешкото здраве  

 

Таблица 1 
 

№ Оператори /площадки Риск  Честота на 
проверки 

1. „Панхим”ООД, гр.Стара Загора Висок риск Веднъж годишно 
2. „Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара 

Загора 
Нисък риск На две години 

3. „Прогрес”АД, гр. Стара Загора Висок риск На две години 
4. „Биоинвест” ЕООД, гр. Стара 

Загора, площадка с. Памукчии 
Нисък риск На две години 

5 „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. 
Ковачево, общ. Раднево 

Висок риск Веднъж годишно 

6. „Ремотекс-Раднево” ЕАД, гр. 
Раднево 

Висок риск Веднъж годишно 

7. „Аякс-95”ООД, с. Боздуганово, 
общ. Раднево 

Висок риск Веднъж годишно 

8. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. 
Раднево-Депо за неопасни 
отпадъци „ОСН” 

Нисък риск Веднъж годишно 
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9. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. 
Раднево-Депо за неопасни 
отпадъци „НМ” 

Нисък риск Веднъж годишно 

10 „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово Висок риск Веднъж годишно 
11 „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” 

ЕООД, гр. Гълъбово 
Висок риск Веднъж годишно 

12 „КонтурГлобал Марица Изток 
3”АД, с. Медникарово, общ. 
Гълъбово 

Висок риск Веднъж годишно 

13 „Ей И Ес-Марица Изток 1”ЕООД, 
гр. Гълъбово 

Нисък риск Веднъж годишно 

14 „Джени груп” ЕООД, с. 
Панаретовци, общ. Сливен 

Нисък риск На две години 

15 „Арсенал”АД, завод 3, гр. Казанлък Висок риск Веднъж годишно 
16 „Арсенал” АД, завод 4, гр. Мъглиж Висок риск Веднъж годишно 
17 „Аякс-1” ЕООД, с. Пъстрен, общ. 

Опан 
Висок риск Веднъж годишно 

18 „Градус-1” ООД, площадка Чирпан Нисък риск На две години 
19 „Милениум-2000”ООД, площадка 

с. Рупките, общ. Чирпан 
Нисък риск На две години 

20 „Керам Инвест”АД, гр. Сливен Нисък риск На две години 
21 „Колхида Сливен”АД, гр. Сливен Висок риск Веднъж годишно 
22 „Е. Миролио” ЕАД, дивизия 

„Лана”, гр. Сливен 
Висок риск Веднъж годишно 

23 „Свиком” ЕООД, гр. Сливен Временно 
прекратена дейност 

При уведомяване за 
възстановяване на 
дейност 

24 „Еко фарм 2005” ЕООД, гр. 
Сливен, площадка с. Панаретовци 

Нисък риск На две години 

25 ЕТ „Градус-1-Иван Ангелов”, 
площадка с. Баня, общ. Нова 
Загора 

Нисък риск Веднъж годишно 

26 „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен, 
площадка гр. Ямбол 

Среден риск Веднъж годишно 

27 ТЕЦ на „Ямболен” АД, гр. Ямбол Временно 
прекратена дейност 

При уведомяване за 
възстановяване на 
дейност 

28 „Палфингер Продукционстехник 
България” ЕООД, с. Тенево, общ. 
Тунджа 

Висок риск Веднъж годишно 

29 „Градус-1” ООД, с. Зимница, общ. 
Стралджа 

Нисък риск На две години 

30 „Градус-1” ООД, птицекомбинат 
Ямбол, с. Безмер и с. Болярско 

Нисък риск На две години 

31 „Репродуктор по свиневъдство” 
АД, с. Калчево, общ. Тунджа 

Висок риск Веднъж годишно 

32 Регионално депо за неопасни 
отпадъци на общините Елхово и 
Болярово, гр. Елхово 

Нисък риск Веднъж годишно 

33 „Керамична къща Стралджа” 
ЕООД, гр. Стралджа 

Висок риск Веднъж годишно 

34 „Булгартрансгаз” ЕАД, КС 
„Лозенец”, с. Лозенец, общ. 
Стралджа 

Нисък риск На две години 
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35 „Булгартрансгаз” ЕАД, КС 
„Странджа”, с. Горска поляна, общ. 
Болярово 

Нисък риск На две години 

36 Регионално депо за неопасни 
отпадъци от населените места в 
общини Ямбол, Нова Загора, 
Тунджа, Сливен и Стралджа 

Инсталацията не е 
изградена 

 

37 „Био ойл” ООД, с. Опан, общ. 
Опан 
 
 

Висок риск Веднъж годишно 

38 „Жюлив” ООД, гр. Стара Загора, 
площадка с. Памукчии, общ. 
Стара Загора 
 

Инсталацията не е 
изградена 
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Основна задача на експертите на РИОСВ-Стара Загора е контролът по 

изпълнение на условията в издадените разрешителни по чл.117, ал. 1 от ЗООС и 

изискването към операторите на инсталации с КР да ги експлоатират, в 

съответствие с екологичното законодателство. 

В процедурата по издаване на КР са разгледани 5 нови заявления за 

издаване на такива и са изготвени становища към тях, от които: 

А) четири за изграждане и експлоатация на нови инсталации: 

- „Джени груп” ЕООД, с. Панаретовци, общ. Сливен за експлоатация на 

инсталация за интензивно отглеждане на птици за носачки; 

- „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово-инсталация за депониране на неопасни 

производствени отпадъци;  

- „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево инсталация за 

депониране на неопасни производствени отпадъци /гипс/;  

- „Градус 1”ООД, гр. Стара Загора, кланица с производствен капацитет 

над 50 тона трупно месо за денонощие; 

Б) едно заявление за увеличаване капацитета на инсталацията на „Ембул 

Инвестмънт” АД, гр. Стара Загора. 

За годината са изготвени 5 становища по проекти на комплексни 

разрешителни на „Жюлив” ООД, град Стара Загора; „Био оил” ООД, с. Опан, общ. 

Опан; „Ембул Инвестмънт” АД, град Стара Загора; „Джени груп” ЕООД, с. 

Панаретовци, общ. Сливен и „Брикел” ЕАД, град Гълъбово, като през този период 

са издадени шест комплексни разрешителните на ЕТ „Градус-Иван Ангелов”, 

площадка с. Баня, общ. Нова Загора; „Биоинвест” ЕООД, град Стара Загора, 

„Жулив” ООД, град Стара Загора; „Био оил” ООД, с. Опан, общ. Опан; „Ембул 

Инвестмънт” АД, град Стара Загора и „Джени груп” ЕООД, с. Панаретовци, общ. 

Сливен. 

През 2012 г., по предложение на оператора „Тракия ойл” ООД, гр. Стара 

Загора, е отменено КР, влязло в сила от март 2012 г., за химическа инсталация за 

производство на основни химични вещества (биодизел). Извършена е проверка 

и е потвърдено, че на територията на площадката не се извършва дейност в 

обхвата на Приложение №на ЗООС. 

Във връзка с планирани промени в работата на инсталации с КР през 

2012 г. са проведени 9 процедури по преразглеждане на комплексни 
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разрешителни и е взето участие в заседанията на специализирания състав на 

Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при ИАОС.  

Издадени са 10 становища за наличието на съответствие на планираната 

промяна в работата на инсталацията с нормативната уредба по околна среда, 

необходимостта от актуализиране или изменение на разрешителните. 

В изпълнение на изискванията на ЗООС и условията в КР, в срок до 

31.03.2012 г., общо 32 оператора са представили в РИОСВ-Стара Загора 

годишните си доклади за изпълнение на поставените условията в КР през 2011 г. 

Извършена е проверка на пълнотата, качеството и достоверността докладваната 

в тях информация. Установени са непълноти и пропуски в 12 доклада и е 

изискана допълнителна информация от съответните оператори. 

Броят на инсталациите с издадени КР през 2012 г. на територията, 

контролирана от РИОСВ-Стара Загора нараства на 39. Действащи инсталации са 

34. При 2 не е стартирало строителството (Регионално депо за неопасни 

отпадъци от населените места в общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен 

и Стралджа и „Жюлив” ООД, град Стара Загора), също 2 са с временно 

прекратена дейност („Свиком” ЕООД и ТЕЦ на „Ямболен” АД, град Ямбол) и при 

една е отменено комплексно разрешително („Тракия ойл” ООД, град Стара 

Загора). 

На следващата графика са представени броя на инсталациите с КР за 

периода 2005 – 2012 г. 
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През 2012 г. предвидените за проверки инсталации с комплексни 

разрешителни са 32. Съпоставяйки данните от извършените проверки, 

издадените предписания и образуваните административно наказателни 

преписки през годините, можем да направим обобщение, че през 2012 г. 

операторите с КР изпълняват все по-отговорно изискванията на екологичното 

законодателство. Представяме съответните диаграми по показатели: 

 

 

 
 

 

 
Проверките по КР са включени в годишния план за контролната дейност 

на РИОСВ-Стара Загора. Спрямо 2011 г., когато са извършени 43 проверки, от 
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„Топлофикация Сливен” ЕАД и 1 - изготвяне на становище, по проект на 

комплексно разрешително, за наличието на площадката на необходимите 

технологични и пречиствателни съоръжения.  

Издадени са общо 48 предписания, от които 46 са изпълнени в поставените 

срокове, 1 предписание е с течащ срок и 1 неизпълнено. 

През 2012 г. са образувани 2 административно – наказателни процедури 

за констатирани нарушения по изпълнение на условията от комплексните 

разрешителни и 1 - за неизпълнение на предписание. 

 

От извършените проверки на инсталациите с КР е констатирано: 

- в „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД – ТЕЦ „Марица изток 3” се 

експлоатират СОИ 1 с Блок 1 и Блок 2 и СОИ 2 с Блок 3 и Блок 4. Изградена е 

оросителната система на сгуроотвала, и е въведена в експлоатация през 2011 г. 

Подменени са част от сгуропроводите с базалтирани, но все още се използват и 

част от старите. В изпълнение на инвестиционната програма, неразделна част от 

КР, за достигане на поставените ИЕО за заустваните отпадъчни води, са 

изградени и въведени в експлоатация следните пречиствателни съоръжения: две 

пречиствателни станции, съответно за битово-фекални и за производствени 

отпадъчни води, 4 броя маслено-водни сепаратора, 2 броя утаителя за дъждовни 

води от въглищно стопанство. Изградена е и функционира инсталацията за 

обезводняване на гипс. Все още не е преустановено заустването на 

филтрационни води от сгуроотвала през точки на заустване №3 и №4, поради 

това, че не е приключило окончателното изграждане на интегрираната система 

за управление на водите. Допълнително към интегрираната система за 

управление на водите на площадката са изградени буферно езеро с обем 30 000 

м3 и маслено воден сепаратор към турбинна зала и трансформаторна площадка. 

За планирани промени в работата на инсталациите е извършена актуализация 

на КР. Отчетено е изпълнение на поставените условията в разрешителното. 

- В „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - блокове 1 и 2 работят със 

сяроочистваща инсталация СОИ 1-2, Блокове 3 и 4 – със СОИ 3-4, Блокове 7 и 8, 

със сяроочистващи инсталации СОИ 7 и СОИ 8. През 2012 г. приключи 

изграждането на СОИ (5-6), при проверката е представен акт 15. В началото на 

2013 г. ДНСК подписа акт образец 16, с което разрешава ползване на СОИ към 

блокове 5 и 6. 
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 предстои въвеждане в експлоатация. Изградена е и се експлоатира 

инсталация за обезводняване на гипсовата суспензия, която се образува от 

дейността на сяроочистващите инсталации на блокове от 1 до 6. Условията от КР 

се изпълняват, с изключение на превишенията на разрешените часове работа без 

пречиствателни съоръжения. 

- Операторът „Брикел” ЕАД през февруари 2012 г. въведе в експлоатация 

горивната инсталация за производство на топлинна енергия с пречиствателни 

съоръжения за серни и азотни оксиди. При проверката са констатирани 

несъответствия по условията от КР-отвеждане на димните газове през изпускащо 

устройство с височина 150 метра, което не е разрешено с комплексното 

разрешително и депониране на неопасни производствени отпадъци на 

сгуроотвала, за което е образувана АНП и е издадено наказателно 

постановление. За тези несъответствия, операторът е предприел искане за 

промяна на КР за експлоатация на изпускащото устройство при разпалване и 

погасяване на енергийните котли. На етап издаване е комплексно разрешително 

за изграждане и експлоатация на ДНПО. 

- При контролните проверки в „Прогрес” АД, „Керам инвест” АД, 

„Ембул Инвестмънт” АД,  „Булгартрансгаз” ЕАД – компресорни 

станции „Лозенец” и „Странджа”, „Арсенал” АД - Завод 3, гр. Казанлък 

е установено, че операторите изпълняват условията от разрешителните с 

въведената система за управление на околната среда, спазват  честотата на 

провеждания мониторинг, регулярно се води изискваната документация. 

- „Палфингерпродукционстехник България” ЕООД, филиал с. 

Тенево е в процедура по преразглеждане и промяна на КР, за строителство на 

нови производствени сгради на площадката. На площадката се монтират два 

броя каломаслоуловители, във връзка с неспазване на индивидуалните 

емисионни ограничения. 

- „Панхим” ООД, „Е. Миролио” ЕАД, дивизия „Лана”, гр. Сливен, 

„Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево, общ. Тунджа, 

„Арсенал” АД , завод 4, град Мъглиж изпълнява условията от КР, с 

изключение на тези, в които са поставени индивидуални емисионни 

ограничения на заустваните отпадъчни води. За установените нарушения, на 

оператора са наложени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС. 
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- В „Ей и Ес – 3С Марица изток 1” ЕООД, обект ТЕЦ „Марица изток 

1” е извършена проверка по изпълнение на условията от КР, установено е 

изпълнение. 

- Депа за неопасни отпадъци на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. 

Раднево- „Обединени северни насипища” и „Насипище Медникарово”; „Ей И Ес-

Марица Изток 1” ЕООД; Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и 

Болярово, спазват се условията в разрешителните; 

- В ТЕЦ на „Ямболен” АД не е започнала рехабилитацията на 

съществуващите и изграждането на новите мощности. От влизане в сила на КР 

не са експлоатирани мощностите на площадката, поради което се изпълняват 

само условията от КР, свързани с експлоатация на пречиствателната станция за 

отпадъчните води на площадката, генерирани и от други ползватели на 

канализационната система. В РИОСВ е представена информация за временно 

прекратяване на дейността; 

- при проверката в „Керамична къща Стралджа” ЕООД е 

констатирано неспазване на условия от системата за управление на околната 

среда, емисии в атмосферата, емисии в отпадъчните води, управление на 

отпадъците, не е проведен мониторинг по показател шум, за което е образувана 

административно – наказателна процедура; 

- не е извършена проверка по изпълнение на условията от КР №225-

НО/2008г. на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в 

общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа, поради това, че все 

още не е започнало строителството на обекта; 

- осъществени са проверки по условията в КР на 2 свинеферми и 5 

птицеферми, при които е констатирано, че операторите изпълняват условията 

в тях. В дружествата успешно се прилагат системата за управление на околната 

среда, отговаряща на поставените в КР изисквания. 

За извършените проверки са изготвени 20 доклада, съдържащи 

констатираните факти и обстоятелства, относно съответствието на инсталациите 

с условията на разрешителните. 


