ІV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ
1. ОВОС И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Сред най-важните мерки за интегриране на екологичните изисквания в различните
икономически сектори и тяхното ефективно използване, гарантиращо предотвратяването или
намаляването на замърсяването на околната среда са процедурите по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС), екологична оценка на планове (ЕО) и програми и оценката за
съвместимост (ОС).
ОВОС е превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия
върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на
инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на
инфраструктурата на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето
решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на
строителство и др. Резултатите от ОВОС следва да бъдат взети предвид при проектирането,
изграждането и експлоатацията на инвестиционните проекти. Процедурата не е самостоятелна
за крайно разрешаване на инвестиционни предложения, нейното провеждане е съобразено с
националните процедури за проектиране, одобряване и разрешаване на инвестиционни
проекти.
Екологичната оценка (ЕО) е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните
значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми
от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне.
Чрез провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС се постигат заложените в ЗООС
основни принципи – устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото
здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на
вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на решения в областта на
околната среда. С програмата се цели развитие и прилагане на екологична оценка за
програмите и плановете в различни области на икономиката. С прилагане на процедурата по
ОВОС се отчитат екологичните изисквания при строителството и експлоатацията на
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.
Чрез ЕО и ОВОС се отчитат екологичните проблеми на най-ранния етап на вземане на
решение, а чрез провеждането на консултации и обществени обсъждания - със съответните
общини, кметства и засегна население се постига заложената прозрачност и участието на

обществеността при вземането на решение. Прилагането на превантивните инструменти се
подпомага чрез осигуряване на актуална информация по хода на процедурите чрез поддържане
на публични регистри. Тези постижения могат да бъдат характеризирани като силни страни при
провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС. Възможността за поставянето на определени
условия при реализацията на някои инвестиционни предложения и осъществяването на контрол
върху изпълнението им също е една от силните страни на превантивната дейност.
Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на
инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано с местоположението и
технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до ограничаване и
предотвратяване на въздействията върху околната среда.
С ЕО се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в
процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. Екологичната
оценка се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на планове и
програми. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се
съобразяват със становището по екологична оценка.
Направление „Превантивна дейност” е отговорно за обобщаване на информацията за
хода на процедурите по ОВОС и ЕО, включително и за контрола на решенията по ОВОС.
Процедурата по ОВОС е строго регламентирана в ЗООС и подзаконовата нормативна
уредба по околна среда и се спазва от страна на възложители и експерти.
През 2018 г. са проведени четири заседания на Експертния екологичен съвет (ЕЕС)
при РИОСВ – Стара Загора, като са издадени четири становища по екологична оценка.
Издадени са 94 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, при
103 през 2017; 116 през 2016 г. и 129 за 2015 г. Преценките за екологична оценка са 3, докато
през 2017 са 11; 2016 г. са 15, а през 2015 г. техния брой е 3.

През 2018 г. инвеститорският интерес към нови инвестиционни предложения е леко
понижен в сравнение с 2017 г.

Разпределението по отрасли е както следва:
 намерения в областта на селското стопанство – създаване и отглеждане на трайни
насаждения с хидромелиоративни дейности и отглеждане на животни – 17;
 за добиви на подземни богатства – 1;
 дейности с отпадъци- площадки за ИУМПС и ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО и др. - 15;
 за изграждане на предприятия в хранително – вкусовата промишленост - 13;
 обществено обслужващи обекти – 10;
 други –38.
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За област Стара Загора има най - сериозен инвеститорски интерес и са издадени общо
48 решения, следват област Ямбол – с 28 решения и област Сливен с 18 решения.

50
45
40
35

Област Стара Загора

30

Област Сливен

25

Област Ямбол

20
15
10
5
0

Разпределние по области

През 2018 година са извършени общо 24 проверки, от които една е за проверка
на поставени условия в Решения по ОВОС, 13 - на поставени условия в Решения за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 10 проверки относно
правното действие на актове издадени по реда на глава шеста на ЗООС. Не се
констатирани случаи на неизпълнение на условията.
През периода не е извършвано наблюдение и контрол по изпълнение на мерки
и условия в становища по ЕО и наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и
условия в решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, тъй като
не са постъпили в РИОСВ доклади от наблюдение и контрол.

2. КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
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 контрол на инсталациите и постигане опазване на околната среда.
Основната дейност в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти” е осъществяване
на контрол на операторите по изпълнение на условията в КР, екологична отговорност и
участие в процедури по издаване и преразглеждане на КР.
През 2018 г. операторите с издадени КР са 54. От тях в годишния план за
проверка са заложени 28 обекта.
Разпределението по дейности, съгласно Приложение № 4 ЗООС (по чл.117,
ал.1 и ал.2) на операторите с комплексни разрешителни, е представено в таблица 1

Таблица 1
Категория промишлена
дейност

Оператори с КР през 2016 г.

т.1.1. Горивни инсталации с
обща номинална входяща
топлинна мощност, равна или
по-голяма от 50 MW.

1. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, гр. Раднево
2. „КонтурГлобал Марица Изток 3”АД, с. Медникарово
3. „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово

4. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
5. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Странджа”, с. Горска поляна
6. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Лозенец”, с. Лозенец
7. ТЕЦ на „Ямболен” АД, гр. Ямбол
8. Топлофикация Сливен” ЕАД
т.2.2 Инсталации за
производство на чугун и
стомана (първично или
вторично топене),
включително непрекъснато
леене, с капацитет над 2,5 т
за час.
т.2.6 Инсталации за
повърхностна обработка на
метали и пластмаси чрез
електролитни или химични

9. „Прогрес”АД, гр. Стара Загора
10. „Ремотекс М” ООД, гр. Раднево

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

процеси, при които обемът на
ваните за обработка е над 30
кубични метра.
т.3.5 Инсталации за
изработване на керамични
продукти чрез изпичане, поконкретно покривни
керемиди, тухли, огнеупорни
тухли, плочи,
каменинови или
порцеланови изделия, с
производствен капацитет над
75 т
за денонощие и/или с
капацитет на пещта за
изпичане над 4 кубични
метра
и с плътност на
подреждане за една пещ над
300 килограма/кубичен
метър.

12. „Керам Инвест”АД, гр. Сливен
13. „Керамична къща Стралджа” ЕООД, гр. Стралджа

т.4.1б) кислородсъдържащи
въглеводороди, като:
алкохоли, алдехиди, кетони,
карбоксилни киселини,
естери и смеси от естери,
ацетати, етери, прекиси и
епоксидни смоли;
т. 4.1з)

14. „Био ойл” ООД, с. Опан, общ. Опан
15. „Агро Гаранти” ЕООД, с. Опан, общ. Опан

16. „Панхим” ООД, гр. Стара Загора, т.4.1 з
17. „Кастамону България” АД

т.4.6 Инсталации за
производство на експлозиви.

18. „Арсенал”АД, завод 3, гр. Казанлък

т. 4.2 д)

20. „Минералкомерс” АД, гр. Стара Загора

т. 5.4 Депа, приемащи над 10
т за денонощие отпадъци,
или с общ капацитет над 25
000 т, с изключение на депата
за инертни отпадъци.

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

19. „Арсенал” АД, завод 4, гр. Мъглиж

22. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево-Депо за неопасни
отпадъци „НМ”
23. „Ей И Ес-Марица Изток 1”ЕООД, гр. Гълъбово
24. Регионално депо за неопасни отпадъци на общините
Елхово и Болярово
25. Регионално депо за неопасни отпадъци от населените
места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и
Стралджа
26. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево
27. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
28. „Топлофикация-Сливен” ЕАД
29. РЦУО, община Стара Загора

т. 5.5 Временно съхраняване
на опасни отпадъци, които не
попадат в приложното поле
на т. 5.4 – закрит склад за
съхраняване на опасни
отпадъци
т.6.2 Инсталации за
предварителна обработка

30. „БалБок Инженеринг” АД, площадка землище с. Хрищени,
общ. Стара Загора

(дейности, като измиване,
избелване, мерсеризиране)
или багрене на текстилни
влакна и/или текстил с
капацитет над 10 т за
денонощие.
т. 6.4.1 Кланица с
производствен капацитет над
50 тона трупно месо за
денонощие

31. „Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара Загора
32. „Колхида Сливен”АД, гр. Сливен
33. „Е. Миролио” ЕАД, дивизия „Лана”, гр. Сливен
34. „Е. Миролио” ЕАД, пл. Ямбол
35. „Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен
36.„Градус 1” ЕООД, гр. Стара Загора, Птицекланица „Градус”

т. 6.4.2 „б” Инсталация за
37.„Загорка” АД, гр. Стара Загора
обработване и преработване
единствено на растителни
суровини с производствен
капацитет над 300 тона готова
продукция за денонощие
Т. 6.4.2 „в” „бб” Инсталация
за обработване и
преработване на животински
и растителни суровини, както
в комбинирани така и в
отделни продукти

38.„Градус -3” АД, гр. Стара Загора , площадка гр. Нова Загора

т.6.5 Инсталации за
обезвреждане или
оползотворяване на
животински трупове или
животински отпадъци с
капацитет над 10 т за
денонощие

39. „Жюлив” ООД, гр. Стара Загора

т.6.6. Интензивно отглеждане
на птици или свине: а) с над
40 000 места за птици;

41. ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55”, площадка с. Баня, общ. Нова
Загора

40. „Фармпро” ООД, гр. Стара Загора

42. „Градус-1” ЕООД, площадка Чирпан
43. „Милениум-2000” ЕООД, площадка с. Рупките
44. „Градус-1” ЕООД, с. Зимница
45. „Градус-1” ЕООД, птицекомбинат Ямбол, с. Безмер и с.
Болярско
46. „Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с.

Панаретовци
47. „Биоинвест” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка с. Памукчии
48. „Джени груп” ЕООД, с. Панаретовци
49. „П. С. В. Груп” ООД, с. Боздуганово, общ. Раднево
50. „Лора-2004” ЕООД, пл. с. Маджерито, общ. Стара Загора
т.6.6 Интензивно отглеждане
на птици или свине:
б) с над 2000 места за свине
за угояване (над 30
килограма), или
в) с над 750 места за свине
майки.

51. „Аякс-95”ООД, площадка с. Боздуганово, общ. Раднево
52. „Свиком” ЕООД, гр. Сливен
53. „Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево, общ.
Тунджа
54. „Аякс-1” ЕООД, площадка с. Пъстрен, общ. Опан

През годината са изготвени 9 становища за промяна и актуализация на КР и е
взето участие на заседанията на специализирания състав на ЕЕС в ИАОС.
В изпълнение на чл.125, ал.1, т. 6 от ЗООС и условията от КР в срок до
31.03.2018 г. 45 оператори са представили в РИОСВ - Стара Загора годишните си
доклади за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР. Извършена е
проверка на докладваната в тях информация. При установени непълноти и неточности,
докладите са върнати за допълнителна информация. Утвърдените годишните доклади
са предадени на ИАОС, гр. София в определения срок. Проверени и потвърдени са
докладваните данни за изпускането и преноса на замърсители от 53 оператори,
извършващи дейности по приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006.

През 2018 г. са извършени общо 46 проверки, от тях 28 са планови проверки по
изпълнение на условията в КР, 9 проверки са по прилагане на ЗОПОЕЩ и 9 извънредни
проверки. При проверките са дадени 19 предписания, които са изпълнени в поставените
срокове. На следващите 2 графики и приложената таблица може да се направи анализ
по години за нарастващия брой обекти, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС,
както и броя на извършените проверки, издадени и изпълнени предписания.
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Обобщена информация за резултатите от контролната дейност за 2018 г.
От извършените проверки на обекти с КР е констатирано следното:
„КонтурГлобал Марица Изток 3” АД спазва условията от КР. Експлоатират се СОИ 1 с
Блок 1 и Блок 2 и СОИ 2 с Блок 3 и Блок 4. Двете сяроочистващи инсталации в ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ работят със степен на очистване над 96%, което се
потвърждава от данните от СНИ на СОИ 1 и СОИ 2. При проверката е дадено едно
предписание, което е изпълнено в срок.
В „ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, Блокове 1 и 2 работят със СОИ 1-2, Блокове 3
и 4 – със СОИ 3-4, Блокове 5 и 6 със СОИ (5-6), Блокове 7 и 8 със СОИ 7 и СОИ 8. От
извършената проверка през 2018 г. е установено, че условията от КР се изпълняват. На
Блок 1 са монтирани газо-мазутни горелки; Блок 3 - завършени са всички дейности по
газогоривната инсталация; Блок 4 – монтирани са газо-мазутни горелки, окабеляване,
изграден ГРП; Блок 7 е завършен, изпълнени са всички дейности по газоразпалващата
инсталация; Блок 8- монтирани са газомазутните горелки и ГРП.
„Брикел” ЕАД: при проверката по изпълнение на условията от КР са дадени 4
предписания, които са изпълнени в срок. Констатирано е използване на други горива
(биомаса и шисти), освен разрешените с КР лигнитни въглища, за което е образувана
АНП и е издадено НП. През юли 2018 г. ДНПО на „Брикел” ЕАД е въведено в
експлоатация.

При извършената проверка по изпълнение на условията от КР в „Ей и Ес – 3С
Марица изток 1” ЕООД и „Ей и Ес – Марица изток 1” ЕООД, е констатирано тяхното
изпълнение.
„Топлофикация Сливен” ЕАД: изпълняват се условията от разрешителното, с
изключение на това, че в горивната инсталация освен разрешените горива се използват
за гориво и шисти, за което на дружеството е образувана АНП. Извършена е една
извънредна проверка във връзка с подаден сигнал от телефон 112 за пожар на
площадката, при която е констатирано неправилно съхраняване на биомаса и е
образувана АНП.
При контролните проверки в „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък, „Арсенал”
АД, Завод 4, площадка гр. Мъглиж, „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен дивизия „Лана”, „Е.
Миролио” ЕАД, площадка гр. Ямбол, „Загорка” АД, „Минералкомерс” АД,
„Булгартрансгаз”

ЕАД,

КС

„Лозенец”

и

КС

„Странджа”,

„Репродуктор

по

свиневъдство” АД, „Мини Марица Изток” ЕАД за Насипище Медникарово, „КолхидаСливен” АД, „Панхим” ООД, „Лора-2004” ЕООД, „Фармпро” ООД, „Ямболен” АД и
„Балбок Инженеринг” АД е установено, че операторите изпълняват условията от КР.
Въведени са система за управление на околната среда, спазва се честотата на
мониторинг, води се изискваната документация.
При проверката на „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, филиал
Тенево се констатира, че операторът е спазил изискванията на условията от КР.
Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол,
Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – на депото са извършени 3 проверки: една от
тях е по постъпила жалба, една - по изпълнение на предписание и планова проверка за
изпълнение на условията от КР, при която се констатира тяхното спазване.
Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово - при
проверката е дадено едно предписание, което е изпълнено в срок, спазват се условията
от КР.
„РЦУО-Стара Загора”, община Стара Загора – при проверката е дадено едно
предписание, което е изпълнено в срок, спазват се условията от КР.

„Ремотекс М” ООД – през годината са извършени три проверки. Две от тях са
извънредни за изпълнение на условие 2.1 от КР. За установеното неспазване е
образувана АНП. При извършената на по-късен етап плановата проверка е установено,
че условията от КР се спазват.
„Кастамону България” АД - дадено е едно предписание, което е изпълнено в
срок.
За констатирани нарушения по изпълнение на условията от КР през 2018 г. са
съставени 4 акта и издадени същия брой наказателни постановления на „Палфингер
Продукционстехник България” ЕООД, с. Тенево; „Ремотекс М” ООД; „Брикел” ЕАД и
на „Топлофикация-Сливен” ЕАД.

3. ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ
През 2018 г. са извършени 9 проверки по прилагане на ЗОПОЕЩ. Операторите
с КР са изпълнили изискванията на закона като са изготвили оценки за възможните
случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и е извършено планиране и
остойностяване на мерките за възможните случаи на непосредствена заплаха за
екологични щети и за причинени екологични щети.

4.

ДОБРОВОЛНИ

ОПАЗВАНЕТО

НА

АНГАЖИМЕНТИ
ОКОЛНАТА

ПО

ОТНОШЕНИЕ

СРЕДА

–

EMAS

НА
И

ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС
На територията на РИОСВ – Стара Загора няма организации прилагащи Схемата
за управление на околна среда и одит EMAS и екомаркировката на ЕС.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА
АКТИВНО ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОВОДЕНЕИЕ ЗА
ГРИЖА КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА
В РИОСВ – Стара Загора са подадени 49 заявления за достъп до обществена
информация през 2018 г. На 38 от тях са издадени решения за достъп до обществена
информация в регламентирания от закона срок. Две от тях са с предоставен частичен
достъп на основание чл. 37, ал.1, т. 3 от ЗДОИ - информацията е предоставена през
предходните 6 месеца. При останалите - на пет от подадените заявления са изготвени
писмени отговори, други пет са изпратени по компетентност, а един от заявителите е
подал писмо, с което е оттеглил заявлението си. През 2018 г. не са издавани откази за
предоставяне на достъп до обществена информация.
Заявления за достъп до обществена информация са подавани от следните
видове заявители: 3 броя от журналисти, 7 – от граждани, 23 – от неправителствени
организации, а останалите 16 от общински администрации и фирми. Информация е
заявена за достъп до данни от извършваната контролна дейност, както и от системата за
мониторинг на компоненти на околната среда – води, въздух и биологично
разнообразие, процедирани инвестиционни намерения и др.
Подадените заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. са с
63 % повече спрямо предходната 2017 г. През годината се наблюдава значително
увеличение на броят на постъпилите заявления от неправителствени организации - 23
на брой, които са изискали информация за контролната дейност, осъществявана от
регионалната инспекцията в Стара Загора.
На следващата диаграма са представени данните за постъпили заявления,
издадени решения и отговори на заявителите по ЗДОИ през 2017 и 2018 г.
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През 2018 г. РИОСВ –Стара Загора проведе 9 информационно–образователни
събития с ученици от различни градове по повод международни екологични кампании Световен ден на влажните зони 2 - февруари, Световен ден на водата - 22 март,
Световен ден на Земята - 22 април, Международен ден на биологичното разнообразие 22 май, Световен ден на околната среда - 5 юни, Европейска седмица на мобилността
16-22 септември, Европейски ден на птиците - 1 октомври.

Гостувахме на празника на водата – 22 март в ОУ „Свети Паисий Хилендарски”, град
Казанлък

Заедно с ръководствата на три основни училища в община Казанлък - от град Шипка и
селата Хаджидимитрово и Шейново и доброволците на МЦР-Взаимопомощ, Казанлък
организирахме инициатива, посветена на Световния ден на Земята – 22 април под мото
„Природата – безценен дар”.

В екопразник се превърна организираната от РИОСВ - Стара Загора, РУО – Стара
Загора и ръководството на ОУ „Кирил Христов” в града инициатива, посветена на
Световния ден на околната среда – 5 юни.

В проведените кампании, под формата на беседи, презентации, открити уроци и
състезателни игри, са участвали около 900 ученици от основни и средни училища от
Стара Загора, Казанлък, Раднево и Елхово.

РИОСВ – Стара Загора организирали и проведе и 2 инициативи за националната
кампания на bTV Медиа груп „Да изчистим България заедно”.
На 30 август, съвместно с Държавното горско стопанство – Казанлък, експертите
на РИОСВ почистиха района на Защитена местност „Мегалита” край село Бузовград.

На 15 септември РИОСВ – Стара Загора, съвместно с Регионалната лаборатория –
Стара Загора и дирекцията на Природен парк „Сините камъни се включиха в
инициативата "Да изчистим България заедно". Заедно с десетки доброволци, екипът
почистваше екопътеката към скалния феномен, обявен за Природна забележителност
„Халката” и в местността „Карандила”, част от територията на Природен парк „Сините
камъни“ край Сливен. Експертите от РИОСВ - Стара Загора обобщаваха данните от
всички участващи в доброволната инициатива общини. Резултатите от проведената
кампания през 2018 г. показват, че 5 241 са доброволците в Старозагорска, Сливенска и
Ямболска области, участвали в инициативата на bTV медиа груп. Те са почистили 2 441
замърсени с отпадъци места и са събрали над 500 тона отпадъци. Най – големи
количества отпадъци са събрани на териториите на общини Елхово – 180 тона и
Казанлък – 161 тона. Най – много доброволци са участвали в почистването в общини
Сливен – 2 000, следва Стара Загора – 831 и Раднево – 530.

Почистване в ПП „Сините камъни” – Сливен

6. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Анализ на санкционната дейност на РИОСВ и сравнение с 2017 г.
През 2018 г. при осъществяваната контролна дейност, експертите на РИОСВ,
са съставили 75 акта за установяване на административни нарушения, а от директора на
са издадени 63 наказателни постановления на обща стойност 321 500 лв. За сравнение
през 2017 г. са съставени 67 акта за установяване на административни нарушения и са
издадени 62 наказателни постановления на обща стойност 437 800 лв.
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От издадените 63 наказателни постановления 18 са по ЗООС, като 9 от тях за
нарушение на чл. 125, ал.1, т.2 от ЗООС, 8 за неизпълнение на дадено задължително
предписание и 1 за нарушение по чл. 149, ал.1), 18 – по ЗВ, 10 - по ЗУО, 6 – по ЗБР, 6
по ЗЗТ, 2 по ЗЛР, 1- по ЗЧАВ, 1- по ЗВВХВС, 1 -по ЗОИК.
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Най - често констатираните нарушения при извършваните проверки са:
•

По Закона за водите за нерегламентирано заустване и превишение на

индивидуалните емисионни ограничения. За периода са санкционирани следните
дружества: „Арсенал“ АД, гр. Казанлък; Мини Марица Изток ЕАД, гр. Раднево; ,,ВиК’’
ЕООД, гр. Ямбол ,,ВиК’’ ЕООД, гр. Сливен; ,,Палфингер Продукционстехник
България’’ ЕООД, гр. Червен бряг; ,,Вигалекс“ ООД, гр. София;
•

За неизпълнение на условия от КР са санкционирани следните дружества:

,,Палфингер Продукционстехник България’’ ЕООД, гр. Червен бряг ; „Брикел” ЕАД, гр.
Гълъбово; ,,Панхим’’ ООД, гр. Стара Загора; ,,Ремотекс М’’, гр. София; ,,Аякс-1’’, гр.
Димитровград.
•

За неизпълнение на дадени задължителни предписания по чл.166, т. 3 от

ЗООС са санкционирани следните дружества и физически лица: Георги Славов - кмет
на община Ямбол; ,,Апокалипсис – 2012’’ гр. Сопот; ,,Сити Бетон’’ ЕООД, гр. Стара
Загора;

•

За извършване на дейности с ИУМПС без регистрация по Търговския

закон, по реда ЗУО са наложени глоби на следните физически лица : Асен Асенов, с.
Чинтулово, общ. Сливен; Васил Вълчев, с. Селиминово, общ.Сливен
•

Нарушение на забраната за разораване и обработване на земя – пасище в

защитена зона ‘’Адата - Тунджа” с код BG0002094 и защитена зона ‘’Сакар’’ с код
BG0002021, на основание чл. 12, ал.6 от ЗБР.
През 2018 г. при увреждане или замърсяване на околната среда над
допустимите норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения
в съответните разрешителни или в КР, с наказателни постановления от директора на
РИОСВ-Стара Загора, на юридически лица са наложени общи 7 текущи и еднократни
санкции по чл.69 от ЗООС, в общ размер на 7 152 лв. ( за сравнение през 2017 г. –
18 427лв.). От наложените санкции 6 са по компонент ,,Води’’, а една - по компонент
,,Въздух”.
За превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителните
за заустване/КР са издадени 5 наказателни постановления за налагане на санкции на:
•

,,Арсенал’’ АД, гр. Казанлък – 2 бр. в размер на 2655 лв. и 333 лв.;

•

,,Репродуктор по свиневъдство’’ АД –в размер на 1 810 лв.;

•

,,Е.Миролио’’ ЕАД, гр. Сливен –в размер на 593 лв.;

•

,,Минералкомерс’’ АД - в размер на 1 294 лв.;

•

,,Конекс- Тива’’ АД, с. Оризово- в размер на 259 лв.

За превишения на Нормите на допустими емисии в атмосферния въздух са
предприети административнонаказателни мерки, чрез издаване на наказателно
постановление на оператора:
•

СД ,,Берко 90- Берковски и СИ-Е’’, гр. Котел в размер на 208 лв.

Размерът на получените суми по наложени санкции за 2018 г. са 6711,14лв.

Преведените суми по наложени санкции през 2018 г. по общини са, както
следва:
ОБЩИНА

ПРЕВЕДЕНИ СУМИ

РИОСВ Стара Загора

СТОЙНОСТ/лв.

Община Стралджа

729,00

Община Мъглиж

266,40

Община Тунджа

1448,00

Община Братя
Даскалови

207,20

Община Стара Загора

2180,91

ОБЩО

4894,51

Най – големите суми са получени от общините Стара Загора, Тунджа и Стралджа.
На тяхна територия обектите замърсители са:
•

Община

Стралджа

-

,,Булгартрансгаз’’

ЕАД

–

дружеството

е

санкционирано за замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид над
допустимите норми, за обект Компресорна станция (КС) „Лозенец”, с.Лозенец,
общ.Стралджа, обл. Ямбол.
•

Община Тунджа - ,,Репродуктор по свиневъдство’’ АД- на дружеството е

наложена еднократна санкция за превишение на индивидуалните емисионни
ограничения по компонент ,,води’’.
•

Община Стара Загора - ,,Минералкомерс’’ АД – на дружеството са

наложена еднократна санкция за превишение на индивидуалните емисионни
ограничения по компонент ,,води’’.
За изразходване от общините на преведените средства от санкции, РИОСВСтара Загора не осъществява контрол.

Обжалваните наказателни постановления през отчетния период са 32, От тях 11
са в съдебна фаза, а за 12 съдът се е произнесъл в полза на РИОСВ.
РИОСВ-Стара Загора е предприела всички възможни и допустими от закона
мерки и способи за събиране на вземанията.
За 2018 г. на НАП са предадени 24 преписки на стойност 99 500 лв. Приходите
събрани от приходната агенция за 2018 г. са 63024,76 лв.
Анализът на санкционната дейност на РИОСВ-Стара Загора през 2018 г. в
сравнение с 2017 г. показва нарастване на броя на наложените административнонаказателни и принудителни административни мерки с цел спазване на екологичното
законодателство и предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с
опазването на околната среда, които създават предпоставки за възникване на
непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда, както и
увреждане на здравето на хората. Това от своя страна води до повишаване
отговорността на операторите по отношение на водената от тях политика по околна
среда.

