ІІ.2. ВОДИ
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната
дейност през 2015 г.
Цел в работата на направлението е чрез използването на всички законови
механизми да се постигне устойчиво намаляване замърсяването на повърхностните
водоприемници и по-конкретно в поречията на реките Тунджа и Марица. Поставените
задачи са обвързани изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за
водите и са насочени към осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес
на обществото и опазване здравето на населението чрез прилагане на мерки за
подобряване състоянието на водните екосистеми, намаляване емисиите на приоритетни
вещества и прекратяване изпусканията на опасни вещества.
2. Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води:
Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ
В поречията на реките Тунджа и Марица в региона, контролиран от РИОСВ Стара Загора, функционират шест селищни пречиствателни станции:
 Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Сливен, ПСОВ -Казанлък
и ПСОВ - Павел баня са в поречие Тунджа,
 ПСОВ - Стара Загора, ПСОВ - Нова Загора и ПСОВ - Раднево са в поречие
Марица
Селищните пречиствателни станции на гр. Казанлък, гр. Стара Загора и гр.
Сливен са най-модерните в региона. В технологичните им схеми са включени освен
съоръжения за механично и биологично пречистване и стъпала за отделяне на азот и
фосфор, съгласно съвременните европейски изисквания в областта на пречистването на
отпадъчните води. В поречието на р. Марица действащата пречиствателната станция на
град Нова Загора се нуждае от реконструкция и модернизация, като за нея има одобрен
проект, но към момента не са осигурени средства, за реализацията му. През 2015 г.
завърши цялостната реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък в рамките на

проект в рамките на проект: DIR-51011116-63-147, Оперативна програма”Околна среда
2007-2013 г.”.
Реализацията на проекта е положителна стъпка към достигане на по-добър
екологичен и химичен потенциал на р. Тунджа в горното й течение. Важен проект за
подобряването на състоянието на р. Тунджа в долното течение е въвеждането в
експлоатация на „Канализационна мрежа с пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ), с. Тенево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол” реализирана по проект ДПФП №58111СО64255 по ОПОС 2007-2013 г. По мярка 321 на „Програма за развитие на селските
райони“ 2007-2013 г, е реализиран проект: „Канализация с ПСОВ с. Синапово, общ.
Тополовград” - „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, община
Тополовград”.
През 2015 г. по „Интегриран воден проект за Стара Загора“ по Договор за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“
съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
европейската общност през 2015г. е въведена в редовна експлоатация „Канализация на
квартал „Кольо Ганчев – запад“, гр. Стара Загора, община Стара Загора, „Улична
канализация на квартал „Кольо Ганчев“ – Главен профил I, гр. Стара Загора, община
Стара Загора, „Улична канализация на квартал „Кольо Ганчев“ и „Канализационна
помпена станция на квартал Кольо Ганчев“ гр. Стара Загора, община Стара Загора.
Въпреки същественият напредъка и големият брой реализирани проекти и
дейности по Приоритетна ос 1: Води, финансирани от Оперативна програма „Околна
среда“ общините - Ямбол, Чирпан, Гълъбово, Елхово и Тополовград закъсняват с
изграждането на пречиствателни станции и канализационни системи за населени места
(с над 10 000 еквивалентни жители) по Програмата за прилагане на Директивата за
отпадъчните води от населените места 91/271/ЕЕС. Забавянето на проектите,
продължаващото отвеждане на непречистени отпадъчни води от тези агломерации в
повърхностните водни тела поддържа натиска (замърсяването) върху поречията на
реките Тунджа и Марица.
Селищни канализационни системи, предмет на изпълнение и реконструкция
През 2015 г. е приключен първият етап от изграждане и разширение на
водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево. В експлоатация са

въведени канализационни и водопроводни мрежи на квартал „Гипсово“ и „Гаров
квартал“ заедно със съответните канализационни помпени станции. Започнато е и
изграждане на изцяло нова ГПСОВ – Раднево (Включена в Етап - 2 от проекта),
отговаряща на всички съвременни изисквания в областта на пречистването на
отпадъчните води, като към настоящият момент строителните дейности по
изграждането и не са приключили.
През периода е завършен и първи етап от проект "Интегриран проект за
водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение
и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа по Договор за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ съфинансиран от
Европейски фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската
общност „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на
гр. Ямбол ” – Етапно изграждане на два етапа. Към момента е в ход реализирането на
втория етап от проекта на Община Ямбол изграждане и пускане в редовна
експлоатация на ГПСОВ – Ямбол.
Реализацията на тези проекти ще допринесе за по-скорошното достигане на
добър екологичен и химичен потенциал на повърхностните водни тела в поречията на
реките Тунджа и Марица.
Резултатите от проведения контролен и собствен мониторинг на градските
пречиствателни станции през 2015 г. показват ефективна работа на съоръженията и
добър пречиствателен ефект.
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Общ брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения,
заустващи във водни обекти и по – значимите заустващи чрез селищните
канализационни системи

1

1
2

3

4

5

6
7
8
9
10**

11
12
13*
14*
15

16**
17

"Мини Марица изток"АДРудник "Трояново3" с.
Медникарово общ. Гълъбово
В и К” ЕООД Стара Загора ГПСОВ гр.Стара Загора
"В и К"ООД Сливен-ГПСОВ –
Нова Загора
В и К” ЕООД Стара Загора -кан.
с-ма гр.Чирпан
“Конекс тива” ООД** Оризово,
общ. Бр.Даскалови-конс. ф-ка
"Завод за каучукови
уплътнители"АД с.Горно
Ботево,общ.Ст.Загора
ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД с.
Ковачево
ТЕЦ "Брикел" ЕАД гр.
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“Панхим”ООД гр. Ст. Загора
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“В и К” ЕООД Ст. Загора- кан.
с-ма гр.Гълъбово
“В и К” ЕООД Ст. ЗагораГПСОВ Раднево
"Мини Марица изток"АДРудник "Трояново1" с.
Трояново, общ. Раднево
"Мини Марица изток"АДРудник “Трояново
Север”Ковачево,общ. Раднево
"КонтурГлобал Марица Изток
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По Закона за водите
5
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№570/07.07.05г реш.
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№218/27.02.08
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№33740147/12.08. 13г

"Нанюк Интернешънъл"ООД **
- с. Коларово, общ. Раднево
"АРСЕНАЛ"АД площадка
Казанлък
"АРСЕНАЛ"АД площадка
Мъглиж
"България - К" АД Казанлъкпроизводство на прежди и хавл.
изделия
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производство на замразени
плодове и зеленчуци
"Канауф-България” ЕООД с.
Медникарово - завод за
гипсокартон
"Тракия ойл"-цех за растителни
масла с. Калояновец, общ. Стара
Загора
"Митак"ООД ** -консервна
фабрика с. Ястребово, общ.
Опан
«Е. Миролио» ЕООД **винарска изба с. Еленово
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“Вигалекс” ООД Софиядестилерия гр.Гурково
“В и К” ЕООД Ямбол- кан. с-ма
гр. Елхово
"В и К"ЕООД Ст. Загора -ГПСОВ
Казанлък
"В и К"ЕООД Ст. Загора -ГПСОВ
Павел баня
"Е.Миролио" ЕАД Сливентекстилна фабрика гр.Сливен
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"В и К Сливен"ООД -ГПСОВ
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“Репродуктор по свиневъдство"
АД с. КалчевоАД с.Калчево,
общ.Тунджа
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"Биоланд България"ООД гр.
Пловдив- дестилерия с. Зимница,
общ. Мъглиж
“Кастамону България” АД с. Г.
Сахране, общ. Павел Баня
“В и К” ЕООД Ямбол -кан. с-ма
гр. Ямбол
„ВЕЦ-Тъжа”електрическа
централа с. Тъжа
“В и К” ЕООД Ст. Загора- кан. сма гр.Тополовград
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№515/07.07.05 реш.
№219/27.02.08

№33140055/23.06. 09г
реш. №1434/20.02.12г

№961/03.05.06
реш..№465/11.11.08
№33140008/10. 08.07г
реш. №1242/30.05.11г
№33140076/19.01.10г
реш. №1415/31.01.12г
№33130016/17.01.2014г
№566/07.07.05г реш.
№22/22.02.08

№110/2006г
№101/2006г

№107Н1/2009г

№230НО/2008г

“Аглика” АД Твърдицапроизводство на прежди и
хавлиени изделия
"Каолин"АД - О Ф“Устрем” хвостохранилище с. Устрем
"Роза етерна"ООД с. Ясеново дестилерия с Ясеново, общ.
Казанлък
“Палфингер продукционс техник България”ЕООД с. Тенево, общ.
Тунджа
„АТЛАС”ООД** –
млекопреработвателно
предприятие с. Злати Войвода
«Анжелус Естейт» АД **винарска изба с. Баня, общ. Нова
Загора
ЗП „Атанас Радев“с. Крън, общ.
Казанлък
Канализационна система и
ЛПСОВ, с. Веселиново
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"Е.Миролио" ЕАД Сливентекстилна площадка гр. Ямбол
„Прогрес”АД гр. стара Загора

1

1

1

1
0

58

„Ембул Инвестмънт”АД, гр. Стара 0
Загора
„Свиком”ЕООД гр. Сливен1
свинекомплекс
ТЕЦ „Топлофикация –Сливен” гр. 0
Сливен
„Загорка”АД –пивоварна гр. Стара 1
Загора

1
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0

0

43
44

45

46

47**

48**
49

50

51
52

53

54*
55

56
57

60**
61

№300973/29.07.05 г.
реш. №281/23.04.08
№33120016/14. 11.08
№33140094/14.02. 11г
№95/2006г
№33740101/09.12. 11г. и
бетонови резервоари

№33740158/10.05.2014
г.
1
1
№33720021/02.06.2010
г.
1
1
№33110004/27.04.2007
г., решение №РР1489/15.05.2012 г.
Канализационна система и
1
1
№337100042/09.12.2008,
ЛПСОВ, с. Чарган
реш. №РР2047/27.08.2014 г.
„Стокси“ ООД с. Тулово, общ.
1
1
№33140163/04.04.2014
Мъглиж
г.
Значими обекти заустващи в градска канализационна мрежа с издадени комплексни
разрешителни
„Колхида Сливен”АД-пране на
1
1
№108вълна
в канализация
Н1/2009г

„Птицекланица Градус”ООД гр.
Стара Загора
„ Наталия“АД, гр. Стара Загора
Текстилно предприятие

1
0

в канализация
в канализация

№414-Н1
/2011г
№ 133/2006г

в канализация

№ 116Н1/2006г

в канализация

№342-Н1/2008

в канализация

№55 /2005

в канализация

№468-НО
/2013

в канализация
0

1

в канализация

№460-НО
/2013

Обекти емитери на отпадъчни води (заустващи в лагуни/изгребни шахти)
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„АЯКС -1” ЕООД- свинекомплекс 0
с. Пъстрен, общ. Опан
„Еньо Бончев”ООД- дестилерия с. 1
Търничене
„Тедди Ком”ООД –свинеферма с.
с. Оряховица, общ. Стара Загора
„Денита ”ООД дестилерия с.
Търничене
"Булроуз Етерика" ЕООД гр. Крън
общ. Казанлък -дестилерия,
„Интермед-1”ЕООД- дестилерия
с. Манолово, общ. Павел баня
„Натьор Бейз“ООД Стара Загора,
дестилерия за етерични масла с.
хрищени
„Лук Ойл”ЕООД-бензиностанция
на АМ Тракия, с. Полско
Пъдарево
„Херон трейд“ООД с. Оризово,
общ. Братя даскалови – кланница
за водоплаващи птици

1

Бетонови резервоари

№421-Н0/2011

1
лагуни

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

0

1

лагуни
лагуни
лагуни
лагуни
Бетонни резервоари
Бетонови резервоари с
Договор с „В и К“
опреатор
ЛПСОВ и Лагуни

Забележка: с една звезда * са обозначени обекти емитиращи приоритетни и приоритетно опасни
вещества (съгл. Приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба за стандарти за качество на околната
среда): с две звезди * * са обозначени обекти от които се формират биоразградими промишлени
отпадъчни води (съгл. Приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):
Общия брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води,
заустващи в повърхностни водни обекти /с издадени разрешителни за заустване за действащи обекти и
Комплексни разрешителни / са 71 бр.
В табл. са нанесени проверените за 2015г.

По–значими обекти, заустващи чрез селищните канализационни системи, с
издадени Комплексни разрешителни, са осем и те подлежат на проверки, съобразно
годишния план на РИОСВ - Стара Загора. Експертите от направлението са взели
участие в 18 планови проверки по условия на издадени комплексни разрешителни и в
две съвместна проверка по заявление за издаване на КР.
Стопански субекти, източници на отпадъчни води, за които са
необходими, но са без изградени пречиствателни съоръжения са 2
- „Млечен свят 2003”ООД, с. Братя Даскалови и „Атлас”ООД, с. Злати войвода
са млекопреработвателни предприятия и не са започнали изграждането на ПСОВ.

И в двата обекта съществуващите бетонови шахти и локални пречиствателни
съоръжения се използват за събирането на отпадъчните води. Дружествата събират и
предават за пречистване в ГПСОВ формираните отпадъчни води, съгласно сключени
договори на „В и К” оператори.
В приложената таблица са въведени и обекти, които не заустват отпадъчни
води в повърхностни обекти, но периодично подлежат на проверки за събираните
отпадъчни води в лагуни и шахти. При установяване на разливи, наличие на изтичане
са издадени предписания на операторите за преустановяване на замърсяването и са
образувани административно-наказателни преписки.
Стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, които не работят
ефективно
Като по-значими обекти, чиито пречиствателни съоръжения не работят
ефективно и допринасят за замърсяването на повърхностните водоприемници в
поречие Тунджа са: „Арсенал” АД, гр. Казанлък (площадки гр. Казанлък и гр. Мъглиж),
„Палфингер Продукционстехник-България” ЕООД, с. Тенево, Е. Миролио”АД, гр.
Сливен, „Репродуктор по свиневъдство”АД с. Калчево.
За поречие Марица - „Диони„ООД, гр. Стара Загора и „Мини Марица
изток”ЕАД, гр. Раднево.
Относно замърсяване на повърхностни водни обекти от дейността на
птицекланица „Херон Трейд“ООД с. Оризово, свинеферма „Тедди Ком“ООД с.
Оряховица, мандра „Рафтис-Милк” ЕООД - с. Бяла, общ. Сливен, свинекомплекс
„Аякс-1“ ЕООД площадка с. Пъстрен, общ. Опан, маслодобивен завод „Папас Олио“АД
гр. Ямбол, ТЕЦ „Брикел“ЕАД гр. Гълъбово и „Мини Марица изток” ЕАД гр. Раднево
(рудник „Трояново-3“) са свързани и девет от сигналите, по които са извършени
извънредни

контролни

проверки,

част

от

тях

придружени

с

емисионни

пробонабирания. За констатирани несъответствия и превишения на индивидуалните
емисионни ограничения (ИЕО) са наложени имуществени санкции, съставени са и
актове за установени административни нарушения.
През изминалата 2015 г. в консервна фабрика „Дерони“ на „ДИОНИ“ООД е
извършена

частична

реконструкция/модернизация

целяща

повишаване

на

пречиствателния ефект на съществуващите локални пречиствателни съоръжения за

отпадъчни води (ЛПСОВ). Завършено е и цялостното изграждане на ЛПСОВ в
кланицата в с. Окоп на „Алианас Агрикол Алаг“ ООД изградени са съоръжения за
механично и биологично пречистване. В „Арсенал“АД, Завод №4 гр. Мъглиж от
началото на 2015 г., се реализира инвестиционна програма за модернизация/подмяна на
площадковата канализационна мрежа, която в голямата си част е силно амортизирана.
Част от програмата на завода е изработка и монтаж на допълнителни ЛПСОВ на цехове
находящи се на площадката на Завод №4 за улавяне разтворени взривни вещества и
живачни съединения.
Въпреки това в глобален план остава необходимостта от допълнителни мерки
от страна на операторите за модернизиране и подобряване на състоянието на
пречиствателните съоръжения.
Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират
приоритетни и приоритетно опасни вещества
В таблицата с една звезда са обозначени обекти емитиращи приоритетни и
приоритетно опасни вещества (съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба за
стандарти за качество на околната среда-това са 5 обекта. Тези обекти са с издадени
Комплексни разрешителни ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево, „Арсенал”АДплощадки Казанлък и Мъглиж, "Е.Миролио" ЕАД Сливен. Всички са включени в
списъка за задължителен емисионен контрол, утвърден от министъра на околната среда
и водите и съгласно изискванията и подлежат на контрол с емисионно пробонабиране
два пъти годишно.
Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират
биоразградими промишлени отпадъчни води
В таблицата с две звезди са обозначени обекти, от които се формират
биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на
Наредба 2). В списъка за задължителен емисионен контрол са включени по-значимите
то тях, основно консервни фабрики за преработка на плодове и зеленчуци:
„Митак”ООД, с. Ястребово, „Конекс Тива”ООД, с. Оризово и „Дерони” ООД, гр. Стара
Загора. Тези обекти са с издадени разрешителни за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води и съгласно изискванията подлежат на контрол с
емисионно пробонабиране два пъти годишно.

В изпълнение на Заповед № РД-930/05.12.2014 г. и по утвърдения от министъра
на околната среда и водите списък за задължителен емисионен контрол за 2015 г. са
извършени 57 проверки с емисионно пробонабиране на 31 обекти емитери, заустващи в
повърхностни водни обекти и включени в „Информационната система за разрешителни
и мониторинг при управление на водите”. При осъществения контрол са взети 89 водни
проби и са извършени 516 физико-химични анализи по 18 показателя от Регионална
лаборатория - Стара Загора към ИАОС.

Обобщена информация за най-чести нарушения на екологичното законодателство
Общо извършените проверки през изминалата година са 152 на 92 обекта, при
139 осъществени през 2014 г. През 2015 г. са осъществени 60 извънредни проверки,
като се наблюдава тенденция към относително запазване на броя им спрямо 2014 г./
64/. По подадени сигнали и жалби са извършени 30 проверки за замърсяване на
повърхностни водни обекти /за 2014 г. тези проверки са били 25/. Осъществени са и 3
броя съвместни проверки (с емисионни пробонабирания на отпадъчни води) с експерти
на БД ИБР гр. Пловдив и РЛ - Стара Загора в изпълнение на утвърдените със Заповед
РД-651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите указания за действия при
подадени жалби и сигнали за замърсяване на повърхностни водни обекти. Извършените
съвместни проверки са на обекти: „Аглика“АД гр. Твърдица, река Тунджа при стената
на яз. „Копринка“ и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово. В резултат на извършените
проверки

е

стартирана

една

административно-наказателна

процедура

за

нерегламентирано заустване срещу ТЕЦ „Брикел“ЕАД, гр. Гълъбово.
В цялостен аспект замърсяващите обекти са с разнороден характер (предвид
големия териториален обхват) - животновъдни ферми, канализационни мрежи,
промишлени предприятия, рудници и други. Извършени са 10 проверки по годишен
план на обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води, невключени в
утвърдения списък за задължителен емисионен контрол, 6 комплексни планови
проверки с експерти от други направления, и една извънредна комплексна - по жалба
на „Наталия”АД.
За отчетния период са издадени 94 предписания, установено е едно
неизпълнение на предписание на ТЕЦ „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово. Издадените

предписания са основно с цел осигуряване на ефективна работа на пречиствателните
съоръжения и преустановяване на изпусканията на отпадъчни води, водещи до
замърсявания на повърхностни водни обекти. Във връзка с предоставяне на данни за
емисии по Регламент 166/2006 г. са издадени 47 предписания.
За установени административни нарушения по Закона за водите са изготвени 14
акта и издадени 13 наказателни постановления (11 от тях са издадени по актове
съставени през 2015 г., а две са по актове съставени в края на 2014 г.).
За превишение на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителни за
заустване/комплексни разрешителни, съгласно чл. 69 от ЗООС са издадени 9
наказателни постановления за налагане на санкции на:
•

2 бр. рудник „Трояново-3”, с. Медникарово на „Мини Марица Изток”
ЕАД гр.Раднево - 3161 лв. и 11 805 лв.,

•

„Арсенал” АД, гр. Казанлък, Завод №4 гр. Мъглиж – 377 лв.

•

„Арсенал”АД, гр. Казанлък, площадка гр. Казанлък -7747 лв.,

•

ТЕЦ „Марица Изток 2“ЕАД с. Ковачево-1195лв,

•

„Е. Миролио”ЕАД, Дивизия „ЛАНА“, гр. Сливен – 1807 лв.,

•

„Пафингер ПБ“ ЕООД, с. Тенево, общ. Тунджа - 302 лв.,

•

„Репродуктор по свиневъдство“АД, с. Калчево, общ. Тунджа - 2 бр.
съответно 228 лв. и 227 лв. текущи за превишение на ИЕО.

