II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ІI.2 ВОДИ
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната
дейност през 2020 г.
Извършването на проверки на точкови източници или потенциални такива, емитери на
приоритетни и приоритетно опасни вещества, стоят в основата на осъществявания
оперативен контрол. Съгласно изискванията на Закона за водите, Наредба №1/11.04.2011 г.
за мониторинг на водите и сроковете поставени в Директива 2000/60/ЕС, се извършват
проверки с емисионни пробонабирания на отпадъчни води на инсталации, емитери на
приоритетно опасните вещества кадмий и живак, включени в издадените им разрешителни.
Основната цел на извършваните проверки е прекратяване на заустването на тези вещества в
съответствие с поставените нормативни срокове.
В съответствие с изискванията на Наредба №2/08.06.2011 г. и Наредба №6/09.11.2000
г., осъществявания контрол от експертите от направление „Опазване на водите“ обхваща
всички обекти с издадени/действащи разрешителни по реда на ЗВ и комплексни
разрешителни по ЗООС, емитери на отпадъчни води в поречията на реките Марица, Тунджа
и Камчия попадащи на територията на РИОСВ-Стара Загора.
2. Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води:
Общият брой на стопанските субекти с издадени разрешителни за заустване (за
действащи обекти/в процес на проектиране и строителство) и комплексни разрешителни
попадащи в обхвата на РИОСВ-Стара Загора е 140. За 2020 г. въпреки извънредната
епидемиологична обстановка експертите от направлението са осъществили контрол на
всички обекти на територията на РИОСВ-Стара Загора с издадени разрешителни за заустване
по ЗВ и КР по ЗООС. В тази връзка са извършени 99 планови проверки на 68 обекта
производствени обекти формиращи отпадъчни води, с висок, среден и нисък риск.
Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ
В региона, контролиран от РИОСВ-Стара Загора функционират шест селищни
пречиствателни станции в поречието на р. Тунджа – ГПСОВ Казанлък, ГПСОВ Павел баня и
ГПСОВ Сливен и в поречието на Марица - ГПСОВ Стара Загора, ГПСОВ Раднево и ГПСОВ
Нова Загора. Пречиствателните станции на Нова Загора и Павел баня продължават да не
покриват критериите за по–строго пречистване (по отношение на показатели азот и фосфор).
Всички станции са включени в списъка на обектите подлежащи на задължителен емисионен
контрол, съгласно Заповед №РД-962/20.12.2019 г. на министъра на околната среда и водите,
като за 2020 г. са извършени общо планови 12 бр. проверки с емисионно пробонабиране, при
които не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения. За този
период е извършена и една извънредна проверка на ГПСОВ Сливен, във връзка с постъпил
сигнал (съвместно с експерти на БД ИБР гр. Пловдив), като при нея не са констатирани
несъответствия.
Към 30.12.2020 г., канализационната система на гр. Ямбол (с големина над 10 000 е.ж.)
е без въведена в редовна експлоатация ГПСОВ в териториалния обхват на РИОСВ-Стара
Загора. Другите агломерации с големина от 2 000 до 10 000 е. ж. подлежащи на емисионен
контрол са канализационните мрежи на гр. Гълъбово и гр. Гурково. Двете канализационни
системи не покриват изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни
води отпадъчните води №91/271/ЕИО.
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Селищни канализационни системи предмет на изпълнение и реконструкция
В края на 2020 г. в рамките на проект „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и
довеждащи
колектори
в
гр.
Чирпан“,
финансиран
по
процедура
№BG161PO005/10/1./11.03.19. реализиран от Община Чирпан, в редовна експлоатация е
въведена реконструираната канализационна система и градска пречиствателна станция за
отпадъчни води на гр. Чирпан.
Също с финансиране по Оперативна програма „Околна среда - 2014-2020 г.“ в рамките
на проект №BG16M1OP002-1.009-0004 „Проектиране и строителство на пречиствателна
станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в
гр. Елхово“ е въведена в редовна експлоатация ГПСОВ – Елхово. Въвеждането в
експлоатация на тези станции е съществен напредък в подобряването на химичното и
екологичното състояние на долното течение на р. Тунджа и Марица. Дейностите по
изграждането на ГПСОВ-Ямбол са завършени, станцията е пусната с ДПК в редовна
експлоатация на 24.02.2021 г., като към момента към нея не са пренасочени всички градски
колектори.
Поради общото забавяне в изграждането на ПСОВ в тези населени места (с големина
под и над 10 000 е.ж.), през 2020 г. са образувани общо 8 броя административно наказателни
преписки за допуснати нарушения по Закона за водите.
Градски пречиствателни станции поречие река Тунджа:

фиг. 1
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фиг. 2

фиг. 3

Регионален доклад за състоянието на околната среда – 2020 г.

Градски пречиствателни станции поречие река Марица:

фиг. 4

фиг. 5
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фиг. 6
Общ брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения, заустващи
във водни обекти и по – значимите заустващи чрез селищните канализационни системи

№
1

Наименование на обектите,
Проверки, брой
които подлежат на контрол,
по вид контролирани
планирани извършени
емитери
2
3
4

Табл. 1
Издадени
разрешителни по
ЗВ/ЗООС

Код на водното
тяловодоприемник

5

6

Поречие Марица
1

2

3

ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД с.
Ковачево, общ. Раднево
"Ремотекс-М"ООД гр. София площадка гр. Раднево инсталация за производство на
чугун и стомана
"Регионален център за
управление на отпадъци Стара Загора"с. Ракитница,
общ. Стара Загора

2

2

2

2

2

2

№50/2005,
актуализирано с
решение № 50-Н0-И0А4/2017 г.
№163/2007 г.,
актуализирано с
Решение № 163-Н0И1-А2/2017г.
515-Н0/2015
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BG3МА200L023

BG3MA200R029

BG3MA200R037

№33120022/10.06.09г
Решение №РРBG3МА200R022 и
3002/20.12.16 г.
BG3МА200R028
решение №РР3184/12.10.2017 г.
№300162/22.07.05г
решение
BG3МА200R022 и
№2016/31.07.14 с нов BG3МА200R028
№33120078

4

"Мини Марица изток"АДРудник "Трояново1"с.
Трояново, общ. Раднево

2

2

5

"Мини Марица изток"АДРудник “Трояново
Север”с.Ковачево

2

2

6

"Мини Марица изток"АДРудник "Трояново 3" с.
Медникарово общ. Гълъбово

2

2

7

ТЕЦ „Контур Глобал Марица
изток 3"АД -ТЕЦ 3 с.
Медникарово

2

3

8

ТЕЦ "Брикел" ЕАД гр.
Гълъбово

2

4

9

"Завод за каучукови
уплътнители" АД с. Горно
Ботево,общ.Стара Загора

2

2

2

3

№ 14-Н1/2016г.

BG3MA200R035

2

2

№ 554-Н0/2017 г.

BG3MA200R035

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

„Панхим“ ООД гр. Ст. Загора
Производство на листове от
полиметилметакрилат
"Минералкомерс"АД гр. Стара
Загора - цех бели сажди пл.
"В и К"ЕООД Стара Загора ГПСОВ Раднево
"В и К"ООД Сливен - ГПСОВ
Нова Загора
В и К” ЕООД Стара Загора ГПСОВ гр.Стара Загора
„В и К” ЕООД Стара Загора кан. с-ма гр.Чирпан
„В и К” ЕООД Стара Загора канализационна с-ма гр.
Гълъбово
“Дерони-Стара Загора” ООД
гр. Ст. Загора консервна
фабрика “Дерони”
“Конекс - Тива” АД Оризово,
общ. Бр.Даскалови - консервна
фабрика
"Дилмано-Дилберо"АД - цех за
преработка на плодове и
зеленчуци с. Ястребов
"96- Агрогруп"ООД с.
Караново, общ. Нова Загора предприятие за пакетиране на
плодове

№33120021/10.06.09
г., Решение №РР2880/27.07.2016 г.,
№52/2005 г.
актуализирано с
решение № 52-Н0-И0А3/2017
№ 40-Н1/2011г.,
Решение № 40-Н1-И0А1/2013г.
№301043/04.10.05г
решение
№1894/11.03.14г. с
нов №33140144

№33140236/24.04.201
8 .г
№33140086/30.09. 10г
решение
№1100/19.01.11г
№33140229/21.09.201
7г
№33140248/03.04.201
9
№33140248/03.04.201
9 г.
№33140115/28.04.04г
и решение
№1707/10.05.13г.
№300436/27.09. 07г с
решение
№1903/01.04.14г с нов
№33140146

BG3MA200R017

BG3MA200R017

BG3MA200L019

BG3MA200R033

BG3MA200R028
BG3MA200R029
BG3MA900R207
BG3MA300R055
BG3MA200R014

2

4

2

3

2

2

№33740205/08.09.201
7 г.

BG3MA200R020

1

1

№33720037/18.02.201
4 г.

BG3MA200R029
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BG3MA200R038

BG3МА350R039

21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

"Шоко Тим" ООД гр. Стара
Загора пл. кв. Голеш производство на вафли
"Макс"ООД автобаза Стара
Загора, бул. "Патриарх
Евтимий" №2
"Гайтек Олива"ООД гр. Нова
Загора, бул. "Цар Симеон
Велики"№69, ет. 1
"Кристал Олива"ЕООД гр.
Харманли, обл Хасково, ул.
"Васил Левски"№70Б
"Нанюк Интернешънъл"ООД с.
Коларово, общ. Радневопредприятие за преработка на
птиче месо
"Клан ХЛ" ООД с. Братя
Даскалови кланница и цех за
месопреработка
“Eдоардо Миролио” ЕООД гр.
Сливен винарска изба с.
Еленово, общ. Нова Загора
„Домейн Боайар
интернешънъл” АД гр. Сливен
винарска изба с. Кортен, общ.
Нова Загора
"Кануф България"ЕООД гр.
София, завод за гипсови
плоскости, с. Медникарово,
общ. Гълъбово
"Индустриал СълюшънсБългария"ЕООД с. Ковачево,
общ. Раднево, завод за гипсови
плоскости

1

1

№33740102/15.12.201
1 г.

BG3МA200R035

1

1

№33140136/07.11.201
2г

BG3MA200R030

1

1

33720041/19.06.2014
г.

BG3MA200R029

0

0

№33740147/12.08.201
5г решение №РР2501/06.08.15 г.

BG3MA200R037

1

1

№33740009/19.10.200
7 г., решение №РР1605/02.10.2012 г.

BG3MA200R037

0

0

1

1

1

1

№33140167, Решение
№РР-2044/26.08.2014
г.

BG3МА200R029

1

1

№33140114/17.01.201
2 г.

BG3MA200R017

1

1

№33140002/13.08.201
2 г., изменено с
решение №РР2822/21.04.2016 г.

BG3МА200L023

33110006/27.06.2007
г., решение №РР1184/01.04.2011 г.
№33740156 решение
№РР-2024/07.08.2014
г.

BG3МA300R062
BG3MA200R024

31

"Лукоил България"ЕООД пласментно снабдителна база
с. Еленино, общ. Стара Загора

1

1

№33150018/18.12.201
3 г., Решение №РР2083/27.10.2014 г.

BG3МА200R030

32

"Панхим"ООД с. Хрищени –
инсталация за екструдиране на
многостенни плоскости от
поликарбонат

1

1

№33140202/05.08.201
6 г.

BG3МА200R035

Поречие Тунджа

33

"АРСЕНАЛ"АД площадка
Казанлък

2

2

34

"АРСЕНАЛ"АД площадка
Мъглиж – специално
производство

2

2

РЗ №301800/23.02.07
г., Решение №РР1444/01.03.2012 г. и
КР №110/2006
г.актуализирано с
Решение №110-Н0И0-А5/2017
№101/2006 г.
актуализирано с
Решение № 101-Н0И0-А5/2017г.)
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BG3TU900R042

BG3TU900R045

35

"Е. Миролио" ЕАД Сливентекстилна фабрика гр.Сливен

2

2

36

„Палфингер Продукционс
техник България” ЕООД с.
Тенево, общ. Тунджа- п-во на
хидравлични цилиндри

2

3

37

“Репродуктор по
свиневъдство" АД с. Калчево,
общ. Тунджа

2

2

38

"България - К" АД гр.Казанлък
производство на хавлии и др.

2

2

39

“Вигалекс” ООД гр. Софиядестилерия гр. Гурково

1

1

1

1

2

2

33140226/31.07.2017
г.

BG3TU800R064

1

1

№33140094/14.12.201
1 г.

BG3TU900R042

2

2

КР №525-Н0/2016

BG3TU570R066

1

1

№33740211/06.12.201
7 г.

BG3TU900R042

2

2

№33740104/16.11.201
6

BG3TU900R053

1

1

№33140163/04.04.201
4

BG3TU900R042

1

1

33140245/28.08.2018

BG3TU900R042

2

2

2

2

2

2

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

"Биоланд България"ООД гр.
Пловдив - дестилерия с.
Зимница, общ. Мъглиж
"Геострой Инженеринг" ЕООД
с. Калчево, общ. Тунджа преработка на растителни
масла
"Роза Етерна"ООД дестилерия
с. Ясеново, общ. Казанлък
„Кастамону - България” АД с.
Г. Сахране, общ. Павел Баня дървообработване
ЗП "Атанас Радев" дестилерия
гр. Крън, общ. Казанлък
"Алианс Агрикол Алаг "ООД
с. Окоп, общ. Тунджа Птицекланица
"Стокси" ООД с. Тулово, общ.
Мъглиж рибарници с. Тулово
"Промет сейф" ООД гр.
Казанлък производство на
метални каси
Военен полеви учебен полигон
"Ново село" обл. Сливен
"В и К"ЕООД Ст. Загора ГПСОВ Казанлък
"В и К"ЕООД Ст. Загора ГПСОВ Павел баня

51

"В и К Сливен"ООД гр. Сливен
- ГПСОВ Сливен

2

3

52

“В и К” ЕООД Ямбол канализационна с-ма гр. Ямбол

1

13

№107-Н1-ИОА4/2016
КР№95/2006 г.,
актуализирано с
Решение №95-НОИО-А2/2013г и
Решение .№ 95Н1/2017г.
№230/2008 г.,
актуализирано с
Решение №230-НОИО-А1/2012 г
№33140056/06.07.20
09, решение №РР731/04.08.2009,
отменено с писмо
изх. №ПВОЗ15/2017/18.09.2017 г.
№33120023/10.06.200
9 г., Решение №РР2818/12.04.2016 г.,
№0961/26.05.2003 г.,
и Решение №РР2780/23.02.2016 г

№03740031/29.09.201
0 г.
№33140103/06.06.201
1г
№33140246/11.02.201
9 г.
№33140055/23.06.
09г решение
№1434/20.02.12г
№33140195/07.12.201
5 г.
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BG3TU700R028

BG3TU570R066

BG3TU570R066

BG3TU700R028

BG3TU570R066
BG3TU900R042

BG3TU600R062
BG3TU900R042
BG3TU900R055
BG3TU700R028
BG3TU570R066

53

“В и К” ЕООД Ямболканализационна с-ма гр.
Елхово

1

1

№33140157/17.12.201
3 за проектиране и
строителство на
ПСОВ, няма за
канализационна с-ма
за действащ обект

54

Община Тунджа канализационна система с
изградена ПСОВ с. Тенево,
общ. Тунджа, обл. Ямбол

1

2

№33150022/24.11.
2016

BG3TU570R066

1

1

33140085/12.08.2010
г., решение №РР3072/28.03.2017 г.

BG3TU800R064

1

1

№33740170/26.11.201
4 г.

BG3TU570R021

0

0

КР № 143/2006г

BG3TU570R067

2

КР №134/2006

55

56
57

Община Гурково канализационна система гр.
Гурково
"Атлас Инвест Консулт" ЕООД
Пловдив бензиностанция с.
Хаджидимитрово,
общ.Тунджа, обл. Ямбол
"Ямболен"АД гр. Ямбол

BG3TU135R005

58

"Депо за неопасни отпадъци на
общините Елхово и Болярово“

59

"Вила Ямбол" ЕАД гр. Ямбол,
кв. „Индустриален“

1

1

№300629/02.07.07г и
решение №РР2917/24.08.16г.

BG3TU200R007

60

"Шато Ботево" ООД гр.
Сливен, ул. "Г. Гюлмезов" №7

1

1

№337440164/07.07.20
14 г.

BG3TU600R065

61

"Aнджелус естейт" АД, гр.
Стара Загора, винарска изба с.
Баня, общ. Нова Загора

1

1

№33740158/10.05.20
14 г.

BG3TU700R032

62

ВЕЦ "Тъжа" - "Открита
разпределителна уредба"

1

1

33130016/17.01.2014
г.

BG3TU900R057

63

"Кумакс - Инвест" ЕООД с.
Виден, общ. Павел баня

1

1

№03420010/15.06.201
2

BG3TU900L047

64

"Атлас"ООД мандра с. Злати
Войвода, общ. Сливен

0

0

33740101/09.12.2011
г.

BG3TU700R032

65

Община Тунджа
Канализационна система с.
Веселиново, общ. Тунджа

1

1

33110004/27.04.2007
г., Решение №РР1489/15.05.2012

BG3TU570R021

1

1

33710042/09.12.2008
г., Решение №РР2047/27.08.2014 г.

BG3TU600R022

1

1

33710067/29.06.2009
г., Решение №РР1490/15.05.2012 г.

BG3TU200R007

66
67

Община Тунджа - Частична
канализационна система с.
Чарган - източен водосборен
район
Община Тунджа
Канализационна система и
ПСОВ с. Роза, общ. Тунджа

2
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Поречие р. Камчия

68

Община Котел канализационна
система гр. Котел

1

1

69

Община Котел канализационна
система с. Жеравна

1

1

23140021/04.07.2011
г. изменено с
решение. №951 от
13.07.2012 г.,
продължено с
Решение
№1599/07.07.2015 г.,
изменено с Решение
№2/17.01.2018 г.
№23740048,
актуализирано с
Решение
№1405/01.07.2014 г.

BG2КA400R1042

BG2КA400R042

Значими обекти заустващи в градска канализационна мрежа с издадени
комплексни разрешителни
1
2
3
4
5
6
7

„Колхида Сливен”АД - пране
на вълна
"Е. Миролио" ЕАД Сливентекстилна площадка гр. Ямбол
„Прогрес”АД гр. стара Загора
„Ембул Инвестмънт”АД, гр.
Стара Загора
„Свиком” ЕООД гр. Сливен свинекомплекс
ТЕЦ „Топлофикация –Сливен”
гр. Сливен
„Загорка”АД –пивоварна гр.
Стара Загора

1

0

8

в канализация

0

0

в канализация

0

1

в канализация

0

0

в канализация

1

2

1

1

8

„Птицекланица Градус”ООД
гр. Стара Загора

1

1

9

„Наталия“АД, гр. Стара Загора
Текстилно предприятие

0

1

10

„Лемприер - Уул“ ЕООД, гр.
Сливен – инсталация за
изпиране на вълна

0

0

0

0

0

3

11
12

"Белла - България"АД гр.
Ямбол"ООД кв.
„Индустриален“
"Хидравлични елементи и
системи"АД гр. Ямбол

в канализация

1

в канализация
в канализация
в канализация
в канализация
в канализация

в канализация
в канализация

Обекти емитери на отпадъчни води (заустващи в лагуни/изгребни шахти)
1

„АЯКС -1” ЕООДсвинекомплекс с. Пъстрен,
общ. Опан

0

0

Бетонови резервоари
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2
3
4
5
6
7
8
9

„Рафтис-Милк“ ЕООД –
мандра с. Бяла общ. Сливен
"Аскент" ЕООД с. Елхово
животновъден обект
"Минчеви" ЕООД млекопреработвателно
преприятие с. Кортен
"Интермед - 1" ЕООД
дестилерия с. Манолово, общ.
Павел баня,
'"Агри - Милк" ЕООД
животновъден обект с.
Богданово, общ. Нова Загора
"Градище-Агро"ООД дестилерия за етеричномаслени култури с. Средно
Градище
"Млечен Свят-2003" ООД с.
Братя Даскалови, обл. Стара
Загора
„Родопи - Болетус“ ЕООД
площадка с. Опан

0

1

Бетонови резервоари

0

0

лагуни

1

3

Бетонови резервоари

1

0

лагуни

0

0

лагуни

0

0

Бетонови резервоари

0

1

Бетонови резервоари

0

0

Бетонови резервоари

В изпълнение на Заповед №РД-962/20.12.2019 г. и по утвърдения от Министъра на
околната среда и водите списък за задължителен емисионен контрол за 2020 г. са извършени
69 проверки с емисионно пробонабиране на 38 обекти емитери (включително
канализационните системи и ПСОВ), заустващи в повърхностни водни обекти и включени в
„Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите”, взети
са 74 броя проби, направени са общо 661 анализа на 17 броя анализирани показателя.
Допълнително по възлагане на РИОСВ-Стара Загора са извършени 6 броя проверки с
емисионно пробнонабиране на дестилерии за етерично-маслени култури, канализационна
система и хранително-вкусово предприятие. Във връзка със спазването на условия поставени
в разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води са извършени
още 29 проверки на обекти. Извършени са и 24 броя проверки по изпълнение на условие 10
„Емисии на отпадъчни води“ в издадените комплексни разрешителни.
Стопански субекти, източници на отпадъчни води, за които са необходими, но са
без изградени пречиствателни съоръжения.
През 2020 г. са преустановени незаконни зауствания от: млекопреработвателно
предприятие „Минчеви“ ЕООД, с. Кортен, общ. Нова Загора; предприятие за производство
на почистващи препарати „Кемкос“ ЕООД гр. Казанлък площадка с. Ягода, общ. Мъглиж;
„ВиК“ ЕООД гр. Ямбол; КПС „Биков мост“ гр. Ямбол. В тази връзка са образувани 4
административно-наказателни преписки.
Стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, които не работят
ефективно.
Значими обекти с неефективно работещи съоръжения за пречистване на отпадъчни
води са тринадесет. Точкови източници емитери на отпадъчни води, заустващи в
повърхностни водни обекти и канализационни мрежи, оценени с висок и среден риск и
подлежащи на оперативен контрол с установени превишения на ИЕО в издадените
разрешителни през 2020 г. са:
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За област Стара Загора:
• „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево – разработва източномаришкото находище
на лигнитни въглища посредством трите открити рудника. През 2020 г за превишения на
ИЕО (по показател сулфати,) на заустваните руднични води при извършен собствен
мониторинг е съставен АКТ за обект рудник „Трояново-1“ с. Трояново, общ. Раднево. За
обект рудник „Трояново-3“ с. Медникарово , общ. Гълъбово е наложена една имуществена
санкция (за превишение на ИЕО по показател сулфати) с НП по чл. 200, ал. 1 т. 6 от ЗВ;
• „Арсенал“ АД гр. Казанлък - площадки гр. Казанлък и гр. Мъглиж. Оръжейни
заводи за производство на специална продукция. През 2020 са установени превишения на
ИЕО по показатели: нефтопродукти, общ азот, общ фосфор, мед и живак. В хода на
извършените проверки за двете площадки са образувани три броя административнонаказателни преписки по Закона за водите;
• „Конекс - Тива” АД Оризово, общ. Братя Даскалови - консервна фабрика. За
установено превишение на ИЕО по показатели Неразтворени вещества, ХПК, БПК5, общ
Азот и общ Фосфор е съставен АКТ за извършено нарушение по ЗВ;
• „Вигалекс“ ООД гр. София, дестилерия за етерично маслени култури гр. Гурково –
за установени превишения на ИЕО по показатели ХПК, БПК5 и неразтворени вещества през
2020 г. с НП е наложена една имуществена санкция по Закона за водите;
• „Промет Сейф“ ООД гр. Казанлък – предприятие за изработка на метални мебели.
При извършена проверка по годишен план е съставен АКТ по ЗВ за неизпълнение на
предписание;
• „България-К“АД гр. Казанлък – текстилна фабрика гр. Казанлък. При извършения
емисионен контрол през 2020 г. не са констатирани превишения на ИЕО. Съставен е един
АКТ по ЗООС за отказване на достъп до площадката на дружеството;
• „Дерони - Стара Загора“ ООД Стара Загора - консервна фабрика местност „Мечи
кладенец“. При извършените извънредни проверки и емисионен контрол през 2020 г. е
съставен АКТ по чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ. Наложена е и една имуществена санкция за
превишения на ИЕО, установени в края на 2019 г.
За област Сливен:
• „Е. Миролио“ ЕАД, Дивизия „Лана“ гр. Сливен, Текстилна фабрика гр. Сливен.
Основно се извършва боядисване на различни видове суровини, необходими за
производството, които варират от боядисване на влакно, боядисване на бобини и багрене на
пастави. През 2020 г. за констатирани превишения на ИЕО е съставен АКТ за установено
нарушение по чл. 48, ал. 1. т. 3 от ЗВ и НП по чл. 69 от ЗООС също за превишения на ИЕО.
В резултат от проведения контрол и наложените от РИОСВ-Стара Загора имуществени
санкции, „Е. Миролио“ ЕАД, дивизия „Лана“ гр. Сливен реализира инвестиционна програма
за цялостна реконструкция, модернизация и разширение на индустриалната ПСОВ,
включващо изграждане на биологично стъпало. След реализиране на проекта ще се постигне
съществено подобряване на качеството на заустваните в р. Асеновска отпадъчни води.
За област Ямбол:
• „Репродуктор по свиневъдство" АД с. Калчево, общ. Тунджа. Инсталация за
интензивно отглеждане на свине. За 2020 г. за превишения на ИЕО е образувана една
административно-наказателни преписки по ЗВ съставен е АКТ за отчетени превишения по
показатели - общ азот, общ фосфор, ХПК, БПК5 и неразтворени вещества;
• „Геострой – Инженеринг“ ЕООД с. Калчево, общ. Тунджа - инсталация за
преработка на маслодайни култури. При извършения емисионен контрол през 2020 г. е
съставен АКТ за превишения на ИЕО;
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• „Частично изградена канализационна система с ПСОВ с. Веселиново“, общ. Тунджа,
обл. Ямбол - извършена е една проверка с емисионно пробонабиране, за превишения на ИЕО
и неизпълнен на предписание е са съставени два акта за извършени нарушения по ЗВ;
• „Частично изградена канализационна система с ПСОВ с. Роза“, общ. Тунджа, обл.
Ямбол - извършена е една проверка с емисионно пробонабиране на отпадъчни води, за
превишения на ИЕО е съставен АКТ за извършено нарушение по ЗВ;
• „Частично изградена канализационна система с ПСОВ с. Чарган“, общ. Тунджа, обл.
Ямбол – при извършената проверка с емисионно пробонабиране на отпадъчни води, за
превишения на ИЕО е съставен АКТ за извършено нарушение по ЗВ;
• „Палфингер Продукционстехник - България” ЕООД с. Тенево, общ. Тунджа и
инсталация за производство на хидравлични цилиндри за товаро-разтоварна и транспортна
техника. За 2020 г. при извършен емисионен контрол и установени превишения на ИЕО е
наложена една имуществена санкция за допуснато нарушение по ЗВ.
Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират
приоритетни и приоритетно опасни вещества.
На територия на РИОСВ-Стара Загора функционират 7 инсталации емитери на емисии
на приоритетни и приоритетно опасни вещества, всички са включени в списъка за емисионен
контрол. През 2020 г. на тези обекти са извършени 14 бр. планови и 2 бр. извънпланови
проверки.
• „Арсенал“ АД гр. Казанлък - площадка гр. Казанлък (включваща и Завод №3 гр.
Казанлък). През 2020 г. са извършени общо 2 проверки по емисионен контрол. За 2020 г. за
площадката е образувана една административно-наказателна преписка за превишения на
ИЕО по специфични замърсители (съставен е АКТ за извършено нарушение по чл. 48, ал. 1,
т. 3 от ЗВ), не са отчетни наднормени концентрации на приоритетно опасни вещества;
• „Арсенал“ АД гр. Казанлък - площадка гр. Мъглиж - Завод №4. При
извършените две проверки за 2020 г. са наложени две имуществени санкции (за извършени
нарушения по Закона за водите), като освен превишенията по специфичните замърсители са
отчетени превишения по показател живак включен в списъка на приоритетни и приоритетно
опасни вещества;
• „Палфингер Продукционстехник - България” ЕООД с. Тенево, общ. Тунджа инсталация за производство на хидравлични цилиндри за товаро-разтоварна и транспортна
техника. При извършени три контролни проверки (две по емисионен контрол и една по
писмо) е наложена една имуществена санкция по ЗВ за превишения на ИЕО по показатели
хром (6+), неразтворени вещества, общ фосфор БПК5 и ХПК;
• „Е. Миролио“ ЕАД, Дивизия „Лана“ гр. Сливен - Текстилна фабрика гр. Сливенизвършени са две контролни проверки, не са налагани имуществени санкции ЗВ/ЗООС. В
ход е реализация на инвестиционна мярка свързана с разширение, цялостна реконструкция и
модернизация на заводската ПСОВ, включваща добавяне на биостъпало. През 2020 г. за
констатирани превишения на ИЕО по показател БПК5 е съставен АКТ за нарушение по чл.
48, ал. 1. т. 3 от ЗВ и НП по чл. 69 от ЗООС;
• ТЕЦ „Марица Изток 2”ЕАД с. Ковачево, общ. Раднево - производство на
електрическа енергия - извършени са две контролни проверки, не са констатирани
нарушения на условията в КР;
• "Регионален център за управление на отпадъци - Стара Загора" с. Ракитница,
общ. Стара Загора - на инсталацията са извършени три контролни проверки (2 по емисионен
контрол и 2 извънредни проверки по сигнал и последващ контрол), не са констатирани
нарушения на КР;
• "Ремотекс-М" ООД гр. София - площадка гр. Раднево - инсталация за
производство на чугун и стомана. При извършения емисионен контрол през 2020 г. (за първо
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и второ шестмесечие) е установено, че на площадката не се извършва производствена
дейност.
В изпълнение на Заповед №РД-206/04.03.2020 г. съвместно с РЛ Стара Загора е
извършен контролен мониторинг на отпадъчни води по отношение на съдържанието на
приоритетно опасни вещества извън заложените в разрешителните включващи 14 обекта
(„ВиК“ Стара Загора - Канализационна система гр. Гълъбово и Канализационна система гр.
Чирпан, „Арсенал“АД площадка Казанлък, „ВиК“ ЕООД Стара Загора – ГПСОВ - Казанлък,
„Арсенал“АД Завод №4 площадка Мъглиж, „В и К“ЕООД Стара Загора – ГПСОВ – Раднево,
„Мини Марица Изток“ ЕАД – рудник „Трояново-1“ с. Трояново, общ. Раднево и рудник
„Трояново-север“ с. Ковачево, „ВиК - Сливен“ ООД гр. Сливен – ГПСОВ – Сливен
„ВиК“ЕООД Стара Загора – ГПСОВ – Стара Загора, „ВиК“ЕООД гр. Ямбол –
канализационна система гр. Ямбол, ТЕЦ „Брикел“ЕАД гр. Гълъбово, „Палфингер
Продукционстехник - България” ЕООД с. Тенево, „Панхим“ ООД гр. Стара Загора и „Е.
Миролио“ ЕАД дивизия „Лана“ гр. Сливен. Анализите са извършени по отношение на
веществата попадащи в групите на Полицикличните ароматни въглеводороди (РАН) и
Алкилофенолите.
Осъществени са 28 броя проверки (на 12 обекта) с емисионни пробонабирания на
производствени обекти източници на общи и специфични замърсители и 4 извънпланови
проверки по заповед на МОСВ и по постъпил сигнал.
• „Мини Марица изток"АД - Рудник "Трояново-1" с. Трояново, общ. Раднево извършени са 2 контролни проверки (включително по Заповед №РД-174/25.02.2020 г. на
МОСВ), при които е наложена една имуществена санкция по ЗВ за превишения на ИЕО по
извършен собствен мониторинг на отпадъчни води;
• „Мини Марица изток"АД - Рудник “Трояново Север” с. Ковачево, общ. Раднево –
извършени са 2 контролни проверки (включително по Заповед №РД-174/25.02.2020 г. на
МОСВ), при които не са отчетени несъответствия;
• „Мини Марица изток"АД - Рудник "Трояново 3" с. Медникарово общ. Гълъбово извършени 2 контролни проверки (включително по Заповед №РД-174/25.02.2020 г. на
МОСВ), при които е наложена една имуществена санкции по ЗВ;
• ТЕЦ „Контур Глобал-Марица изток 3"АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово,
извършени са 3 контролни проверки (една извънредна по Заповед №РД-174/25.02.2020 г. на
МОСВ) не са констатирани нарушения на условията в КР;
• ТЕЦ „Брикел" ЕАД гр. Гълъбово. На дружеството са извършени 4 бр. проверки (2 бр.
емисионен контрол и 2 бр. извънредни проверки), като за 2020 г. не са установени
нарушения;
• „Панхим“ООД, пл. „Агробиохим“ Стара Загора, производство на /ПММА/полиметилметакрилат. Направени са 3 контролни проверки (една извънредна по Заповед
№РД-206/04.03.2020 г.), за 2020 г. не са констатирани несъответствия по ЗООС и ЗВ;
• „Минералкомерс"АД гр. Стара Загора - цех бели сажди пл. „Агробиохим“ гр. Стара
Загора- на инсталацията са направени са 2 контролни проверки, при които не са установени
нарушения;
• „Репродуктор по свиневъдство" АД с. Калчево, общ. Тунджа - инсталация за
интензивно отглеждане на свине. Направени са две контролни проверки за 2020 г., при които
е съставени един акта по Закона за водите за превишения на ИЕО;
• "България - К" АД гр. Казанлък („България Текс“АД гр. Казанлък експлоатиращо
площадката с договор) производство на текстилни изделия – извършени 2 контролни
проверки, съставен е един акт по ЗООС за отказване на достъп до площадката на
дружеството;
• "Завод за каучукови уплътнители" АД с. Горно Ботево, общ.Стара Загора направени са 2 контролни проверки, не са установени несъответствия;
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• „Кастамону-България” АД с. Горно Сахране, общ. Павел Баня - Производство ПДЧ
плоскости от дървен материал. При извършените 2 бр. контролни проверки не са
констатирани несъответствия;
• Военен полеви учебен полигон "Ново село" обл. Сливен. За 2020 г. са извършени 2
контролна проверка (за първото и второто шестмесечие на 2020 г.) - няма отчетени
превишения на ИЕО.
Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират
биоразградими промишлени отпадъчни води.
През отчетния период са извършени 28 броя проверки (17 бр. планови и 11 бр.
извънпланови във връзка с постъпили жалби/сигнали, последващ контрол) на 15 обекта
формиращи биоразградими отпадъчни води, като четири от тях са включени в контролно
информационната система на отпадъчните води.
• „Дерони - Стара Загора“ ООД - Консервна фабрика гр. Стара Загора местност
„Мечи кладенец“ Дружеството е включено в списъка за емисионен контрол. През 2020 г. са
извършени две проверки по емисионен контрол и две във връзка с получени сигнали. За
отчетния период за установени несъответствия е съставен един АКТ и едно НП по Закона за
водите;
• „Конекс-Тива” АД с. Оризово, общ. Братя Даскалови – на консервната фабрика
са направени три контролни проверки с емисионни пробонабирания (една от които по
постъпил сигнал) при които съставен АКТ за нарушение по чл. 48 ал. 1 т. 3 от Закона за
водите - превишение на ИЕО;
• „Дилмано-Дилберо" АД - предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с.
Ястребово -извършени са 2 контролни проверки не са констатирани несъответствия;
• „Алианс Агркол Алаг“ ООД птицекомплекс с. Окоп, общ. Тунджа - извършени
са 2 контролни проверки не са констатирани несъответствия;
• „Aнджелус естейт" АД, гр. Стара Загора, винарска изба с. Баня, общ. Нова
Загора. На обекта е извършена 1 проверка по годишен план не са установени
несъответствия;
• „Домейн Бойар Интернешънъл” АД гр. Сливен - винарска изба с. Кортен, общ.
Нова Загора- извършена е 1 проверка по годишен план не са установени несъответствия;
• „Шато – Ботево“ ООД гр. Сливен – винарска изба с. Ботево, общ. Тунджа. На
обекта е извършена 1 проверка по годишен план по условията в издаденото разрешително не
са установени несъответствия;
• „Вила Ямбол“ ЕАД гр. Ямбол винарска изба гр. Стралджа. Извършена е една
проверка по годишен план, не са установени несъответствия;
• „Eдоардо Миролио” ЕООД гр. Сливен - винарска изба с. Еленово, общ. Нова
Загора- извършена е 1 проверка по годишен план, не са установени несъответствия;
• „Нанюк Интернешънъл"ООД с. Коларово, общ. Раднево - предприятие за
преработка на птиче месо - 1 проверка планова, не са констатирани несъответствия;
• „96 - Агрогруп“ ООД с. Караново – предприятие за пакетиране и замразяване на
плодове за 2020 г. е осъществена една проверка при която не са констатирани несъответствия
по отношение на условията поставени в разрешителното за заустване;
• „Шоко Тим“ ООД – фабрика за производство на вафли Стара Загора. За 2020 г.
е извършена една проверка по годишен план (комплексна с направление ОЧАВ). Не са
установени несъответствия;
• „Минчеви“ ЕООД - млекопреработвателно предприятие с. Кортен, общ. Нова
Загора. Извършени са три контролни проверки (по годишен план и последващ контрол
съвместно със служители на ТД „НС“ Сливен). За констатирано нарушение нерегламентирано заустване на отпадъчни води е съставен един АКТ по Закона за водите;
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• „Рафтис-Милк-1“ ЕООД с. Бяла – На млекопреработвателното предприятие е
извършена е една извънредна проверка по постъпил сигнал, при която не са установени
нарушения;
• „Балкан Черис“ ЕООД с. Християново – площадка за предварителна обработка на
череши. През 2020 г. във връзка с постъпили сигнали/писма ОД МВР и последващ контрол
са извършени 5 проверки. За констатирани нарушения (неизпълнение на предписание) е
образувана една административно-наказателна преписка.
Обобщена информация за най-чести нарушения на екологичното законодателство.
През 2020 г. са осъществени 45 броя проверки във връзка с постъпили жалби и сигнали.
В изпълнение на 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, 30 броя от извършените проверки са съвместно с представители на БД ИБР гр.
Пловдив и РЛ Стара Загора, като се отчита увеличаване на броя им /за 2019 г. тези проверки
са били 28/.
Във връзка с постъпили писма от МОСВ, БД ИБР гр. Пловдив и разпореждания на ТД
„Национална сигурност“ Ямбол, Окръжна прокуратура Ямбол, ОД МВР гр. Ямбол за
замърсяване на подземни водни тела с хром, три и тетрахлоретилен и р. Тунджа са
осъществени 20 бр. проверки на 3 обекта .
Значителна част от извършените извънредни проверки през 2020 г. (повече от 1/4) са
свързани с работата на канализационната система на гр. Ямбол, която е най-голямата
действаща без изградена ГПСОВ на територията на РИОСВ-Стара Загора. За 2020 г., във
връзка с извършените проверки и установените нарушения на „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол, са
съставени 6 акта и 4 наказателни постановления по Закона за водите.
Общо при извършения контрол на гореописаните обекти за 2020 г. са образувани 8
административно-наказателни преписки. Освен наложените имуществени санкции, в
резултат на извършените проверки са преустановени незаконни зауствания на отпадъчни
води от 3 обекта – предприятие за производство на почистващи препарати,
млекопреработвателно предприятие и канализационен колектор.
На „Арсенал“ АД гр. Казанлък (площадки гр. Казанлък, включваща и Завод №3, Завод
№4 площадка гр. Мъглиж) са наложени 3 имуществени санкции по ЗВ и ЗООС за
превишения на ИЕО на заустваните отпадъчни води.
За периода са съставени 35 акта (по Закона за водите и ЗООС), като 24 от тях са на
обекти с издадени разрешителни за заустване и комплексни разрешителни. Броят на
съставените актове за превишение на ИЕО показва необходимостта от подобряване работата
на пречиствателните съоръжения и внедряване съвременни технологии за постигане на
необходимите качествени показатели на изход.
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