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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Стара Загора осъществява 
контролните си функции на териториите на три области - Стара Загора, Сливен и Ямбол. 
Като регионален орган на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, инспекцията 
в Стара Загора се нарежда на първо място по контролирана територия с над 12 017,44 км2, 
което представлява 10,83% от територията на страната. 

Целта на настоящия регионален доклад е да се представи пред обществеността 
обобщен резултат от дейността на РИОСВ-Стара Загора по провеждането на регионално 
ниво на държавната политика по опазване на околната среда и водите и да се извърши анализ 
на степента на изпълнение на функциите и задачите заложени през 2020 г. 

За реализирането на поставените през 2020 г. цели, са планирани 1141 проверки на 938 
обекта на територията на области Стара Загора, Сливен и Ямбол и община Котел, област 
Сливен. От тях са проверени 738 обекта, което представлява 78 % изпълнение на заложения 
план.  

Съобразно оценката на риска за въздействието на обектите и дейностите върху 
околната среда и човешкото здраве, приоритетно бяха планирани 45 комплексни проверки по 
компоненти и фактори на околната среда. През 2020 г. са извършени 35 комплексни 
проверки на 35 обекта от планираните и общо 1365 проверки, от които 759 планови (56 % от 
планираните) и 606 извънпланови.  
 

Съотношението между планови и извънпланови проверки през 2019 г. и 2020 г. е  
 

  
          Фиг. 1 

 
 
Анализът показва, че от общо извършените проверки през 2020 г. 56 % са планови и 

44 % извънпланови, за разлика от 2019 г. в която са извършени 1583 проверки - 993 
планови и 590 извънпланови, което е 63 % планови и 37 % извънпланови. Остава 
тенденцията и през 2020 г. за увеличаване процентното съотношение на извънредните 
проверки спрямо планираните проверки.  
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Съотношение общ брой проверки - извънпланови проверки през 2019 г. и 2020 г.  
 

 

         Фиг. 2 

 

От извънредните проверки (606) - 110 (18,7 %) са проверки по жалби, сигнали на 
„зелен телефон” от граждани и други органи. Останалите са на нови обекти, по заповеди на 
министъра на околната среда и водите; областни управители; съдебни органи и др.; 
последващ контрол по издадени предписания; по подадени заявления за издаване на 
разрешително по ЗУО; по договор с ПУДООС за кампанията "Чиста околна среда"; за 
налагане или отмяна на санкции; по постъпили уведомления за инвестиционни предложения 
и при създадени аварийни ситуации. За сравнение през 2019 г. проверките по сигнали и 
жалби на граждани са 26% от общия брой извънредни проверки.  

През 2020 г. постъпилите в инспекцията 161 сигнали и жалби са своевременно 
отработени, от които 51 са препратени по компетентност. На 110 са извършени проверки на 
място. От извършените проверки е установено, че в 26 от случаите подадените сигнали са 
неоснователни, което съставлява 24 %. Това са значителен брой извънредни проверки от 
експерти от едно или повече направления, което ангажира време, човешки и финансови 
ресурси. През 2020 г. са издадени 613 предписания, извършени са 109 проверки последващ 
контрол. 

Трябва да се отбележи, че в отчета за контролната дейност за 2020 г. посочения брой 
извършени извънредни проверки е 606. В него не са включени участията на експертите в 
Държавни приемателни комисии – 71 на брой, участията в междуведомствени комисии за 
проверка на потенциално опасни обекти - 32 броя и извършените проверки 8 броя по 
изпълнение на СМР на проекти, финансирани от ПУДООС за водоснабдителни и 
канализационни мрежи. 
 

 Положителни резултати от осъществената контролна дейност през годината 
• През 2020 г. е постигнато съответствие с нормите за фини прахови частици под 10 

микрона (ФПЧ10) с разрешения брой превишения в годишен аспект във всички общини на 
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територията на РИОСВ–Стара Загора, а именно: Стара Загора, Сливен и Гълъбово. В 
годишен аспект, нормативно разрешения брой превишения по показател ФПЧ10 е 35, 
съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. За 
последните три години - 2018 г., 2019 г. и 2020 г., по показателя е постигнато съответствие 
във всички РОУКАВ на територията на РИОСВ–Стара Загора; 

• От началото на 2013 г. до края на 2020 г. не са регистрирани превишения на 
действащите норми по показател азотни оксиди в гр. Стара Загора, с което е постигнато 
качествено и устойчиво подобряване качеството на атмосферния въздух по този показател; 

• Преустановени незаконни зауствания на отпадъчни води от три обекта – 
предприятие за производство на почистващи препарати, млекопреработвателно предприятие 
и канализационен колектор; 

• През годината експерти са участвали в комисии за приемане на извършена 
техническа рекултивация на общински депа в с. Опан, гр. Казанлък, гр. Болярово и на 
техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци гр. Елхово; 

• През 2020 г., в РИОСВ–Стара Загора са подадени 40 заявления за достъп до 
обществена информация. На 29 от тях са издадени решения за достъп до обществена 
информация в регламентирания от закона срок, като на 7 от тях е предоставен частичен 
достъп. На 9 от подадените заявления са изготвени писмени отговори, а 2 са изпратени по 
компетентност. През 2020 г. не са издадени решения за отказ за предоставяне на достъп до 
обществена информация. 

Предоставена е информация за състоянието на компонентите на околната среда и 
факторите на въздействие чрез прессъобщения и поддържане на регистри, доклади и справки 
на интернет страницата, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена 
информация. 

На следващата диаграма са представени данните от 2019 и 2020 г. по ЗДОИ, както 
следва постъпили заявления, издадени решения и отговори на заявителите. 
 

 
                      Фиг. 3 
 

 
Във връзка с въведените извънредни мерки и ограничения за борба срещу пандемията 

на COVID-19 на територията на РБългария през предходната 2020 г., РИОСВ-Стара Загора 
взе участие само в една инициатива с ученици, с която бе отбелязана Европейската седмица 
на мобилността.  

http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
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Еко инспекцията бе гост на учениците от ОУ „Кирил Христов“ гр. Стара Загора. Децата 
традиционно отбелязаха Европейската седмица на мобилността, която се реализира с 
подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция „Мобилност и транспорт". 
Проведена беше и беседата на тема „Движението е здраве и дълголетие, движението е живот. 
Движиш ли се, болестите бягат от теб“. Учениците се забавляваха с игри и спортни 
дейности. В края на мероприятието по традиция децата получиха подаръци от РИОСВ-Стара 
Загора.  

От българска страна национален координатор на кампанията е Министерството па 
околната среда и водите. В основата на инициативата е заложен принципът за насърчаване на 
устойчива градска мобилност, водеща да намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото 
замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните 
проблеми. През последните години кампанията се радва на все по-голям интерес, като в нея 
се включват над 2500 града, сред които и от много български общини. Всяко издание е 
насочено към определена тема, свързана с устойчивата мобилност, като през 2020 г. тема е 
„Чиста мобилност за всички“ под мотото „Избери как да се придвижиш". 
 

 
 
 

 
 

През 2020 г. Стара Загора стана домакин на първото регионално събитие по проект 
,,Знам за Натура 2000”. Директорът на РИОСВ-Стара Загора, откри първото регионално 
събитие ,,Подкрепа за по-добро разбиране” на подхода за управление на „Натура 2000“ в 
България. То бе по проект „Знам за Натура 2000” с бенефициент Министерство на околната 
среда и водите.  

Основната цел на проекта бе повишаване нивото на информираност на населението за 
европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Управлението на мрежата следва да 
допринесе за подобряване и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на 
видовете и природните местообитания на национално биогеографско ниво. Работни срещи 
бяха проведени и в областните градове Сливен и Ямбол, които също попадат в 
териториалния обхват на Инспекцията. 
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   Въпроси за решаване: 
 В РОУКАВ Гълъбово, въпреки положените и тази година максимални усилия все 

още не може да се постигне съответствие по показател серен диоксид. Причина за 
превишаване на праговите стойности на регламентираните норми по показател серен 
диоксид е фактът, че в сравнително малък регион са разположени четири от най-големите 
топлоелектрически централи в страната, комплекса „Марица изток”, работещи на гориво 
лигнитни въглища; 

 Съществено натоварване на река Тунджа се наблюдава в участъка след град Ямбол, 
където се заустват голям обем отпадъчни води от канализационните системи на гр. Ямбол и 
гр. Елхово; 

 Все още е проблем оползотворяването и обезвреждането на строителните отпадъци, 
продължава да се констатира изхвърляне на битови и строителни отпадъци на неразрешени 
места и образуване на нерегламентирани сметища. 
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