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Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Стара
Загора осъществява контрол на териториите на области Стара Загора, Сливен
(без община Котел) и Ямбол и община Тополовград, област Хасково. Обхваща
20 общини с 423 населени места и население от 726 254 жители.
Като регионален орган на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ), инспекция в град Стара Загора се нарежда на първо място по
контролирана територия с над 11 888 км2, което представлява 11% от
територията на страната.

Основни приоритети на оперативния контрол:
- Осъществяване на непрекъснат контрол на качеството на атмосферния
въздух и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на
въздуха. Предприемане на своевременни мерки с координиране на действията с
отговорните институции и операторите на инсталации и значими източници на
емисии

на

вредни

вещества

за

ограничаване

разпространението

на

замърсителите, с оглед опазване здравето на хората и компонентите на
околната среда;
- Опазването на повърхностните води от замърсяване с цел опазване и
подобряване качеството на повърхностните води в поречията на реките Тунджа
и Марица;
- Опазването на земните недра чрез периодичен контрол, рационално и
екологосъобразно използване на подземните богатства в съответствие с
изготвените и съгласувани годишни проекти, водещо до минимални загуби на
полезни изкопаеми;
- Ограничаване загубата на биологично разнообразие и запазване на
естествените
екосистеми с цел опазване на биологичното разнообразие, защитените зони и
защитените територии. Отразяването в Картата на възстановената собственост
(КВС) на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР);
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- Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, както и
степента на тяхната опасност, както и подобряване организацията по
разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците
успоредно с процеса по закриване на нерегламентираните сметища и намаляне
количествата

на

биоразградимите

отпадъци;

Ускоряване

сроковете

за

процедурите, свързани с изграждането на регионалните депа за неопасни
отпадъци;
- Защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси
върху околната среда и здравето на хората чрез регламентираното им
управление и контрол на условията по издадените разрешителни по чл. 104 от
ЗООС, както и прилагането на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент
648/2004 за детергентите;
- Осъществяване на контрол по изпълнение на условията от издадените
разрешителни по реда на

Закона за опазване на околната среда и на

инвестиционните програми към тях.
Изложените приоритети в дейността на РИОСВ-Стара Загора способстват
за постигане на целите поставени в българското и европейско законодателство
в сектора „Околна среда”.
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При

осъществяване

на

контролната

дейност

през

2010

г.

са

идентифицирани 1608 обекти и дейности, подлежащи на проверки. От тях 29 са
с издадени комплексни разрешителни и 16 с издадени разрешителни по
Директива Севезо. Идентифицирани са и 140 обекта, оказващи въздействие
върху няколко компонента на околната среда, за които беше предвидено
извършване на комплексни проверки. Спрямо 2009 година, през 2010г. е
увеличен броят на планираните проверки (823-планирани за 2009, или 1,24
пъти).
През 2010 г. експертите са извършили 1153 проверки на 859 обекта и
дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, при
планирани 1022.
В общият брой на проверените обекти на 53 са извършени комплексни
проверки за оказване на въздействие върху няколко компонента на околната
среда.
Извършени са и 88 извънредни проверки по жалби, сигнали и др. на
граждани и други органи, в това число 17 – получени на «зелен телефон».
В резултат на извършените проверки са издадени 763 предписания за
преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната
среда. От тях 738 са проверени, при което е установено изпълнение на 732, за
неизпълнение на 6 от тях са съставени административно-наказателни
преписки, а останалите са с неизтекъл срок или постоянно действие.
Експертите са взели участие в държавни приемателни комисии за 56
обекта на територията, контролирана от РИОСВ гр. Стара Загора.
За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени
59 акта. За три от тях е прекратено производството, поради отпаднало правно
основание след промяна на нормативната база. От директора на РИОСВ са
издадени 53 наказателни постановления,

издаването на останалите е

предстоящо - в срока предвиден по Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН).
Анализът на контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора през 2010 г.
показва висока ефективност на работата в резултат прилагането на утвърдения
комплексен подход при проверките на обекти-потенциални източници на
замърсяване или увреждане на околната среда.
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Опазване чистотата на въздуха
С оглед ограничаване на антропогенното въздействие, действащите
нормативни актове имат за цел защитата на здравето на хората, животните и
растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културни
ценности от вредни въздействия, както и да се предотврати настъпването на
опасности и щети за обществото при изменение качеството на атмосферния
въздух (КАВ).
РИОСВ-Стара Загора осъществява контрол и управление на дейностите,
свързани с осигуряване чистотата на въздуха - непосредственият контрол върху
състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в
атмосферния

въздух,

работата

на

пречиствателните

съоръжения

и

привеждането им в съответствие с изискванията на нормативната уредба с цел
намаляване на вредните вещества (замърсители) емитирани в атмосферния
въздух.
Контролната дейност на експертите от направлението, през 2010 г.,
приоритетно беше насочена към проверки на обекти с издадени Комплексни
разрешителни, обекти попадащи в обхвата на Наредба № 7/2003 г., Наредбата
за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, както и по прилагането на
Регламент № 842/2006.
В годишния план бяха заложени за контрол 180 обекта, от които 12 със
значимо въздействие върху качеството на атмосферния въздух, ситуирани
главно в Старозагорска и Сливенска област.
Извършените проверки на обекти и дейности през 2010 г. са 275, а
издадените предписания са 213.
Спрямо предходната година (2009 г.), когато са извършени 206 проверки
и са издадени 313 предписания, определящо за обема на проверките, през 2010
г. бе интензивния контрол на обекти, значими точкови източници на емисии в
атмосферния въздух, обекти в които основна цел е ограничаване емисиите на
летливи органични съединения и привеждане в съответствие на обекти,
използващи флуорирани парникови газове.
Издадените през календарната 2010 г., 213 предписания, бяха с основна
цел отстраняване на проблеми, свързани с привеждане на дейностите в
съответствие с действащото законодателство, подобряване работата на
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пречиствателните съоръжения и качеството на атмосферния въздух. Издадени
са 20 предписания за докладване с регистрационни карти изгорените горива в
общините и 4 предписания на големите горивни инсталации за докладване с
инвентаризационни карти за изпуснатите емисии в атмосферата през 2009
година.
През 2010г. са извършени 66 проверки на фирми по прилагане на
Регламент № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) и
Регламент № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой
(ВНОС). Издадени са 40 предписания на оператори на стационарни хладилни и
климатични системи, топлинни помпи, съдържащи над 3 кг. и повече вещества
за привеждане в съответствие на системите по изискванията на нормативната
база. Издадено е едно наказателно постановление за допуснато нарушение по
прилагане на Регламент № 842/2006 на „Петтас България” АД, гр. Ямбол.
През 2010 г. са обхванати допълнително 19 фирми с инсталации, съдържащи
ФПГ и/или ВНОС-общо 96 броя. През 2009 г., осъществените проверки са 33
броя, а обхванатите фирми са 77 броя.
От извършения контрол на обекти и фирми, използващи контролирани
вещества и ФПГ могат да се направят следните изводи: лицата и фирмите,
които извършват монтиране, поддръжка и проверки за херметичност
притежават необходимите документи –за квалификация и правоспособност
издадени от ББКМ, наблюдава се стремеж на операторите да поддържат
системите в изправност, като се монтират датчици и системи за постоянно
наблюдение за евентуални пропуски и изтичане на контролираните вещества.
В района се експлоатират и значителен брой по-малки точкови
източници на емисии. С оглед предотвратяване или ограничаване на
възможните преки и/или косвени въздействия от емисиите в околната среда,
както и на свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве
специална Наредба № 1/2005 г. установява Норми за допустими емисии (НДЕ)
на вредни вещества, изпускани в атмосферата от такива източници.
Емисионния контрол се осъществява не по-малко от един път в рамките на две
последователни календарни години. Операторите, осъществяващи дейности с
източници на емисии изготвят и изпълняват Програми за техническа
поддръжка на пречиствателните съоръжения за осигуряване спазването на
нормите за допустими емисии (НДЕ). През 2010 г. 53 фирми са представили
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Собствени периодични измервания. На резултатите от измерванията са
направени анализи, оценка на съответствието и са изготвени становища. За
сравнение през 2009г. Собствени периодични измервания са представили 21
фирми експлоатиращи инсталации в обхвата на Наредба № 1/2005 г.
При увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите
норми на операторите се налагат санкции, които са основен стимул да
предприемат действия, вкл. и инвестиции, за подобряване ефективността на
пречиствателните съоръжения или монтиране на допълнителни такива. През
2010 г. всички инсталации, с извършен емисионен мониторинг показват
спазване на НДЕ. Наложена е една санкция през годината за неспазване
нормите за допустими емисии за общ органичен въглерод.
Интерферирането на емисиите на вредни вещества от производствени и
вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух организирано,
при определени критични метеорологични условия (тихо време, инверсия и
др.) могат да доведат до по–високи концентрации в приземния атмосферен
слой и са основни фактори определящи състоянието на атмосферния въздух.
В тази връзка, като основна стъпка е идентифицирането на източниците
на емисии на вредни вещества и техния контрол.
Разбира се, на първо място са Големите горивни инсталации.
В района на област Стара Загора са разположени три от най-големите
топлоелектрически централи (ТЕЦ) за страната. Реалното намаляване на
емисиите на серен диоксид вече е започнало с изграждането и въвеждането в
експлоатация на сероочистващите инсталации с над 94 % степен на очистване.
За региона контролиран от РИОСВ–Стара Загора, проверките и
емисионния контрол на най-значимите източници на емисии на вредни
вещества показаха следното:
”Брикел” ЕАД
За експлоатация на горивна инсталация с номинална топлинна мощност
1 020

МWt

на

„Брикел”

ЕАД,

гр.

Гълъбово

е

издадено

Комплексно

разрешително № 40/2005 г., изменено № 40/2006 г. Експлоатираните
енергийни котли са с пречиствателни съоръжения електрофилтри. Няма
изградени сероочистващи инсталации. Монтирана е и се експлоатира Система

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Доклад за състоянието на околната среда през 2010 г.

за извършване на Собствени непрекъснати измервания (СНИ) и Дружеството
представя в РИОСВ ежемесечни доклади.
Извършените проверки, през 2010 г., показаха неизпълнение на
условията в част „Атмосферен въздух”, вследствие на което, през годината на
дружеството са наложени санкции - две наказателни постановления.
Разработен е План за извеждане от експлоатация. Наложена е
принудително административна мярка за спиране на Енергийни котли (ЕК) с
№№ 1, 2, 3 и 5 чрез Заповед № РД-08-192/30.11.2010 г. на директора на
РИОСВ-Стара Загора.
Към края на 2010 г. дружеството работи с 2 ЕК, съгласно Решение /т. 1 и
т. 2/ по Протокол № 41 от проведено на 17.11.2010 г. заседание на Министерски
съвет, с което на дружеството е разрешена експлоатация на два ЕК до 30.04.2011
г. Операторът е в етап на експлоатация на горивната инсталация извън рамките
на разрешените в условието 20 000 часа. Редуцирането на броя на
експлоатираните ЕК доведе до намаляване на емисиите на серен диоксид с
приблизително 10 тона на час.
За превишението на определените в условието часове през 2010 г. е
образувано Административнонаказателно производство.
ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД
В ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД – с. Ковачево, общ.Раднево е извършена
проверка за контрол по изпълнение на условията от КР №50/2005г.
През февруари 2010 г. е приета с Държавна приемателна комисия
сероочистваща инсталация за блокове 1 и 2–СОИ 1. През април Държавна
приемателна комисия прие сероочистваща инсталация за блокове 3 и 4–СОИ 2.
Двете инсталации работят със степен на ефективност над 94%.
Сероочистващите инсталации на блокове 7 и 8 работят с над 92%
десулфуризация на отпадъчните димни газове.Изградени са мокри комини за
блокове 7 и бл.8.
Съгласно ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД,
съгласувана с „НЕК” ЕАД , блок 6 е спрян за реконструкция и модернизация в
края на декември 2009 г. и приключи през 2010 г. От началото на месец август
блок 6 работи със серочистващата инсталация на блок 8 до 31.12.2010 г. със
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средна степен на десулфуризация над 94%. От края на месец юли блок 8 е
изведен от експлоатация за рехабилитация.
От предоставения месечен доклад за месец юли 2010 г. за СНИ на СОИ –
Блок 7, по изпълнение на регламентираните условия в Комплексното
разрешително №50//2005 г. е видно , че не е спазено условие за работа на блок
7 без СОИ, за което на дружеството е съставен акт и зададено наказателно
постановление в размер на 30 000 лв.
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Диаграмата показва намаляване на годишните количества на серен
диоксид след изграждане на сероочистващите инсталации в ТЕЦ 2. на бл.1 , 2 ,3
и 4 и работата на бл.6 със СОИ 8.
"Енел Марица изток 3" АД
Дружеството има действащо Комплексно разрешително № 52/2005 г.
Извършена е проверка по изпълнение на регламентираните условия в
комплексното разрешително. Експлоатират се блокове 1 и 2 със СОИ 1, а
блокове 3 и 4 със СОИ 2, на които се извършват СНИ.
СОИ 1 и СОИ 2 през годината постигат над 94% десулфуризация на
отпадъчните димни газове. След извършени пускови изпитания през 2010 г. с
ДПК е приета оросителната инсталация с помпена станция на сгуротвал
„Искрица” - I и II етап. Извършено е залесяване на площи около сгуроотвала с
5000 акациеви дръвчета.
По време на изпълнението на ремонтната програма на дружеството е
извършена подмяна на електродната система на първите два реда на
електромагнитните полета на електрофилтъра -1 и 2, и всички стръскващи
механизми на блокове1 и 2.
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„Топлофикация – Сливен” ЕАД гр.Сливен
В „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр.Сливен е разработен План за
прекратяване на експлоатацията и редукция мощността на генериращите
мощности на площадката на дружеството под 50 МW.
През април 2010 г. започната реконструкция на ЕК №2 (ЕК2) за
редуциране на топлинната мощност под 50 MW и изграждане на СОИ,
приключи успешно и след

извършени пуско-наладъчни дейности,беше

пусната в експлоатация на 01.12.2010г. От предоставените тестове е видно, че се
постига десулфуризация под 2000 mg/Nm3.
Изпълнен е проекта за извършване на собствен мониторинг на
отпадъчните изходящи газове от енергийните котли, изпускани от комин с
височина 120 м.
Дружеството извършва мероприятия по ограничаване на топлинната
мощност под 50 MW на енергиен котел №1.(ЕК1), по представена програма в
РИОСВ–Стара Загора.
През годината са извършени 37 извънпланови проверки, по постъпили
сигнали и жалби. Всеки един сигнал/жалба са отработени в регламентирания
срок. При проверките са отразявани фактите и обстоятелствата и са вземани
адекватни и навременни решения за недопускане на закононарушения. За
целта са издавани съответните предписания и са образувани административнонаказателни преписки. От всички разгледани жалби през годината само 20 % са
основателни.
Изготвени са 55 екологични оценки и становища за обекти, засягащи
въпроси, свързани с атмосферния въздух и общата нормативна уредба по
околната среда, а за 2009 г. - изготвени 70 екологични оценки и становища.
12 административно-наказателни преписки са образувани през 2010 г..
Наложени са 12 АУАН и са издадени 9 наказателни постановления.
Чрез участието си в Общинските експертни съвети по устройство на
територията, експертите от направлението дават своите становища за
съответствието на новите проекти с изискванията на екологичната нормативна
база. Тези участия са форма на превантивен контрол на инвестиционните
предложения за привеждането им в съответствие преди осъществяване на
планираната дейност.
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Друг основен приоритет в работата на направлението е осигуряване
качеството на атмосферния въздух в региона, изискващо конкретни и
навременни мерки. Основните източници на замърсяване на атмосферния
въздух са автомобилния транспорт, изгарянето на твърди горива (дърва и
въглища) в битовия сектор, промишлените инсталации, както и дейности с
неорганизирано изпускане на вредни вещества от кариери за добив на инертни
материали, трошачно–сортировъчни инсталации, зърнобази, строителни и
ремонтни площадки, неблагоустроените територии в населените места. Поголямата част от общините в региона имат добър статус на атмосферния въздух.
КАВ се следи чрез система от пунктове за мониторинг. Предвид
наличието на най-големите точкови източници в района на област Стара
Загора, същата е обезпечена с най – много автоматични пунктове за контрол
качеството на атмосферния въздух.
За контрол качеството на атмосферния въздух на територията на област
Стара Загора са разположени 5 автоматични мониторингови пункта, които са
част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС).
Данните от всички пунктове се предават в реално време към регионалния
диспечерски пункт в Регионална лаборатория-Стара Загора и централния
диспечерски пункт в Изпълнителна агенция по околна среда(ИАОС)-София.
През 2010 г. беше въведен в експлоатация нов модул за прогнозиране на
характерните метеорологични условия, създаващи възможност за превишение
на Праговите стойности на контролираните замърсители.
Изградената от трите оператора на централите от комплекса «Марица
изток» Система за ранно предупреждение (СРП) при неблагоприятни
метеорологични условия създаде възможност своевременно да се предприемат
мерки за редуциране на емисиите на серен диоксид и да се контролира процеса
на пренос на замърсителите. Ефективното използване на СРП от страна на
РИОСВ доведе до ограничаване територията на замърсения въздушен басейн.
През периода е извършван ежедневен, детайлен анализ на КАВ и се
вземаха навременни мерки за издаване на предписания до трите ТЕЦ от
комплекса «Марица изток» за редуциране на мощностите в случаите, на
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регистриране на завишени концентрации на серен диоксид в гр. Гълъбово.
Вследствие на това е постигнато значително редуциране на превишенията по
показателя в гр. Гълъбово.
Сравнителните диаграми за превишенията на праговите стойности (ПС)
на регламентираните норми по показател серен диоксид за 2007 г., 2008 г.,
2009 г. и 2010 г., показват тенденция за качествено и устойчиво намаляване
замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Гълъбово с този
замърсител.
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Брой превишения на средночасовата норма по показател серен диоксид
през последните четири години.
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Брой превишения на средноденонощната норма по показател серен
диоксид през последните четири години.
През 2010 г. от АИС „Зеления клин” в град Стара Загора са отчетени две
превишения на ПС на средночасовата норма (СЧН) по показател азотен
диоксид. За сравнение, през 2009 г., от същата АИС бяха отчетени 175
превишения на ПС на СЧН по този показател.
180
160
140
120
100

2009
2010

80
60
40
20
0

СЧН

Диаграмата показва очертана тенденция за качествено и устойчиво
намаляване замърсяването на атмосферния въздух в района на град Стара
Загора със замърсителя азотен диоксид.
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Директива (96/62/ЕС), респ. Наредба №7/03.05.1999г., постановява
обхвата, в който се въвеждат граничните стойности за специфичните
замърсители. В обхвата на Директивата, регламентираните райони за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) в региона
контролиран от РИОСВ са общините: Стара Загора, Сливен, Ямбол, Гълъбово,
Раднево, Опан и Казанлък, които имат разработени и приети с Решения на
общинските съвети Програми за оценка и управление на КАВ, намаляване на
емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества.
За целите на периодичния контрол върху изпълнението на програмите,
през 2010 г. се проведе заседание на Програмния съвет на община Стара Загора.
Взе се решение за актуализиране на Плана за действие чрез включване на
допълнителни мерки към него.
Всички Общински администрации представиха годишните си отчети за
изпълнените мерки от Плановете за действие към Програмите.
Все още проблем за градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово, както
при всички по-големи градове в страната, са нивата на фини прахови частици
под 10 микрометъра (ФПЧ10).
Приключи годишното имисионно обследване на РОУКАВ Раднево.
Анализа на резултатите показа, че няма нарушение на регламентираните
норми, с изключение на два случая на превишения на праговата стойност на
средноденонощната норма по показател фини прахови частици.
В изпълнение на Националната програма за намаляване на нивата на
емисиите на летливите органични съединения (ЛОС), явяващи се и прекурсори
на приземния озон, контролната дейност по съответните нормативни актове,
регламентиращи тяхното ограничаване, за 2010 г. показа следното:
По

отношение

на

инсталации,

употребяващи

разтворители

в

производствената си дейност:
Извършени са контролни проверки за ревизия на представените в Планове
за управление на разтворители количества. Същите показват правилно и
коректно представяне, както и изчисление на масовия баланс на емисиите.
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В региона контролиран от РИОСВ-Стара Загора няма инсталации, с
консумация на разтворители над съответните долни ПСКР, ползващи вещества
с рискови фрази по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7.
През 2010г. всички инсталации, в обхвата на Наредба № 7 са в
съответствие с емисионните ограничения за съответните категории дейности.
За оценка на съответствието с изискванията на Наредбата за
ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти в годишния план за
контролна дейност бяха заложени 48 обекта за проверки-производители,
вносители, търговци на едро и дребно и оперaтори, използващи продукти за
нанасяне на покрития. През 2010г. е констатирано изпълнение на изискванията
на Наредбата по отношение на спазване на нормите за максимално съдържание
на летливи органични съединения.
За сравнение: през 2009 г. количествата на продуктите, неотговарящи
на изискванията на Наредбата са 1, 08 тона.
РИОСВ е извършила инвентаризация и осъществява контрол на 259
бензиностанции и терминала, също източници на емисии на ЛОС в резултат на
товарене, разтоварване и съхранение на бензини.
При тези инсталации, спазването на съответните Целеви норми за
допустими емисии се гарантира чрез изпълнението на установените технически
изисквания към тях. Определянето на емисиите от тях се свежда до определяне
на тяхното съответствие с установените технически изисквания за съответната
инсталация. След привеждане на инсталациите за товарене и разтоварване на
бензини в съответствие с техническите изисквания, посочени в Наредба № 16,
се приема че емисиите изпускани от тях са равни на нула.
В края на 2009 г. приключи последния преходен период за привеждане
в съответствие на тези обекти. Към момента всички 256 бензиностанции и 2
терминала отговарят на изискванията на Наредба № 16.
Изключение: Единствено в Петролна база-Държавен резерв в град
Сливен продължава реализацията на проекта за реконструкция и дооборудване.
За неспазване на регламентирания срок е наложен АУАН.
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През 2010 г., като силни страни се отчитат организираните действия,
водещи до спиране на отрицателните въздействия върху околната среда,
дейността, насочена към осигуряване провеждането на националната политика
по опазване на околната среда на регионално равнище, свързана с контрола на
качеството на атмосферния въздух и неговото подобряване, нов подход при
текущия

и

последващ

контрол

свързан

с

издадените

разрешителни,

привеждането в съответствие на всички инсталации в обхвата на Наредба
№7/2003г., обхващане и контрол на значителен брой обекти, използващи
вещества, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове
(спрямо предходни години), превантивен контрол на проекти към Общинските
съвети по устройство на територията.
Съвместната работа между РЛ-Стара Загора и РИОСВ-Стара Загора беше
еднопосочна, хармонична и непрекъсната за постигане на основните цели. Този
начин на работа се доказва най - вече при работата ни при екстремни ситуации,
благодарение на което се създават възможности за вземане на адекватни
решения.
Изпълнението на задачите за пробовземане, измерване и изпитване от
Регионалната лаборатория, осигурява информация за оперативния контрол от
РИОСВ върху източниците на замърсяване, откриване на нарушения и
осигуряване на КАВ.
Един от акцентите на контролната дейност, през 2010 г., беше
осигуряване спазването на нормативните изисквания чрез извършване на
собствени

периодични

и

непрекъснати

измервания

на

отделяните

организирани емисии на замърсителите в атмосферния въздух.
През годината като слаби страни се отчитат просрочването на сроковете
за изграждане на сероочистващи инсталации, там където се изискват
значителни инвестиции, за постигане на трайно намаляване на замърсяването
и подобряване КАВ в региона.
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Направление „Опазване на водите”
Основните приоритети на направлението са съобразени с целите на
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за водите(ЗВ) и са
свързани с 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.
Опазването на повърхностните води от замърсяване е един от
основните приоритети за извършвания оперативен контрол от направление
„Опазване на водите” и по-конкретно в поречията на реките Тунджа и Марица.
За периода екпертите осъществиха 119 проверки на обекти по издадени
разрешителни, 28 проверки по условия на комплексни разрешителни и
издадоха 58 предписания.
В сравнение с изминалата година се наблюдава увеличение на
проверките, което се дължи на нарастване на броя обекти с издадени
комплексни разрешителни (през 2009г те са 25) и разрешителни за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води.
Във връзка с утвърдения от министъра на околната среда и водите
списък за задължителен емисионен контрол през 2010 г. са извършени 53
проверки с емисионно пробонабиране на 30 обекти-емитери, заустващи във
повърхностни водни обекти. Осъществени са проверки и на 22 обекта заложени
в годишния план. Експертите от направлението са взели участие в 28 планови
проверки по условия на издадени комплексни разрешителни, в това число: по
спазване на въведените индивидуални емисионни ограничения, изпълнение на
плана за честота на извършвания собствен мониторинг на отпадъчните води,
изпълнение на програмите и инвестиционните мерки за намаляване на
замърсяването.
За отчетния период са издадени 58 предписания /при 67 бр. за 2009г/
свързани с предоставяне на информация, осигуряване на ефективна работа на
пречиствателните съоръжения, за спазване на индивидуалните емисионни
ограничения, както и преустановяване на изпусканията на отпадъчни води
водещи до замърсявания на водни обекти.
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В плана за 2010 г. са предвидени 80 проверки на 56 обекта-емитери на
отпадъчни води във връзка със спазването на условията в издадени
разрешителни. Не са осъществени проверки на 6 обекта.
Като причина за непълното изпълнение на плана може да се посочи
краткия период, в който работят два от обектите /дестилерии/, извършените
извънредни проверки по жалби и сигнали на обекти, незаложени в годишния
план, както и неколкократни проверки на обекти, свързани с налагане или
отмяна на санкции.
При осъществения контрол по издадените разрешителни са извършени
емисионни измервания на обекти с по-висок потенциал за влияние върху
качеството на водите във водоприемниците:
- за област Стара Загора - „Енел Марица изток 3”АД, трите рудника на
„Мини Марица изток” ЕАД, „Арсенал” АД - площадки в град Казанлък и
Мъглиж, консервна фабрика „Конекс Тива” ООД с. Оризово, „Панхим” ООД,
ГПСОВ

Раднево и канализационните системи на населените места без

пречистване- Стара Загора, Чирпан и Гълъбово ;
- за област Сливен - „Миролио България”АД, гр. Сливен, ГПСОВ гр.
Сливен;
-за област Ямбол - „Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево,
канализационните системи в градовете Елхово и Ямбол.
Операторите и титулярите на разрешителни, съгласно изискванията на
комплексните разрешителни и разрешителните за заустване провеждат
собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води и предоставят резултатите
от количествения и качествен мониторинг.
За установени административни нарушения по ЗВ и ЗООС са изготвени
10 акта - 8 от тях на «Енел Марица изток 3»АД и по 1 на «Арсенал»АД и «ВЖК
Родопа Нова Загора»ООД. Издадените наказателни постановления са 13, 10 от
които на «Енел Марица изток 3»АД и по 1 на «Арсенал»АД, на «Мини Марица
изток»ЕАД, и «ВЖК Родопа Нова Загора»ООД.
При

констатирани

превишения

на

индивидуалните

емисионни

ограничения по разрешителните за заустване или комплексни разрешителни са
издадени 25 наказателни постановления за налагане на санкции от директора
на РИОСВ - на „В и К” ЕООД Стара Загора, „Панхим”ООД, «Прогрес» АД,
„Арсенал”АД, ,,Биоланд” България” ЕООД, „Вигалекс” ООД, на „Роза етерна”
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ООД, „Мини Марица Изток” ЕАД, „В и К” ООД Сливен, «Енел Марица изток 3»
АД, на «България К» АД, «Репродуктор по свиневъдство» АД, «Палфингер
продукционстехник България»ЕООД, «Е. Миролио» ЕАД Сливен, «КонексТива» ООД, с. Оризово и е издадено 1 наказателно постановление от министъра
на околната среда и водите на «Е. Миролио» ЕАД Сливен - 6720лв.
Във връзка с подадени сигнали и жалби са извършени 17 проверки, при
31 проверки за 2009г., предимно свързани със замърсяване на повърхностни
водни обекти от дейността на животновъдни ферми и млекопреработвателни
предприятия. В съответните случаи са осъществени съвместно с РЛ-Стара
Загора емисионни и имисионни пробонабирания и са дадени предписания за
преустановяване на замърсяването на повърхностните водоприемници.
В изпълнение на заповед на министрите на околната среда и водите и
на

регионалното

развитие

и

благоустройство

относно

проверки

на

потенциалните замърсители и законосъобразното изграждане и ползване на
строежите в близост до комплексните и значими язовири, включени в
Приложение №1 на ЗВ са извършени съвместни проверки от експерти на
РИОСВ-Стара Загора, Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» и
Регионална дирекция за национален строителен контрол- Югоизточен район
на язовири «Асеновец», «Жребчево», «Малко Шарково», «Розов кладенец» и
«Копринка».

При

осъществените

проверки

общо

на

67

обекти

за

констатираните нарушения, съгласно ЗВ са дадени съответните предписания за
привеждане

в

съответствие

и

при

необходимост

са

образувани

административно-наказателни производства.
На местно ниво за осъществяване политиката в областта на “Опазване
на водните ресурси” продължи работата по координация и контрол на
изпълняваните мерки по Програмата за прилагане на Директива 76/464/ЕС
“дъщерните” и директиви относно замърсяването на водната околна среда с
опасни вещества, в т.ч. идентифициране на източниците заустващи отпадъчни
води, съдържащи приоритетни и опасни вещества и Програмата за прилагане
на Директивата за отпадъчните води от населените места 91/271/ЕЕС.
Инвестиционният процес по изграждането на Градска пречиствателна
станция за отпадъчни води гр. Стара Загора, като част от комплекса проекти за
пречиствателни станции по поречието на р. Марица, продължи и през 2010 г.
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По програма ИСПА/ЕС във връзка с „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Сливен” – се извършва реконструкция и модернизация на „водната
линия” на ГПСОВ гр. Сливен.
Във връзка с Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчните води
от населените места за реализиране на проектния и инвестиционен процес за
водоснабдителни

и

канализационни

системи

на

населени

места,

за

рехабилитация на В и К мрежи и изграждане на селищни пречиствателни
станции на големите агломерации, през 2010г. са изготвени 10 становища за
приоритетност на представени инвестиционни проекти за подкрепа на
различни финансови инструменти чрез отпускане на средства по различни
програми.
Като основен проблем за изминалия период може да се посочи забавяне
на изграждането на пречиствателни станции и канализационни системи за
населени места с над 10 000 еквивалент жители.
Може да се отбележи, че е необходимо разширяване обхвата на
обектите-емитери на отпадъчни води в повърхностни водоприемници с цел
провеждане на емисионен контрол, съгласно издадените им разрешителни за
заустване.
Мониторинг на отпадъчни води и състояние на повърхностни
води на територията на област Стара Загора
Във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите
2000/60/ЕС от басейновите дирекции към МОСВ са разработени програми за
контролен и оперативен мониторинг на повърхностните и подземните води.
Основната цел на програмите за контролен мониторинг е осигуряване
неоходимата информация за оценка състоянието на водите.
В съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС установяваща
рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите и
националното законодателство по водите отпадъчните води от англомерации,
които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им във водните
обекти трябва да бъдат подложени на вторично или еквивалентно на него
пречистване.
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Сроковете, съгласно параграф 5 по чл.11, ал.1 на Наредба №6/2000г. за
емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти са:
- За всички зауствания от агломерации с над 10 000 еквивалент жители
до 31.12.2010г.
- За зауствания от агломерации между 2000 и 10 000 еквивалент
жители до 31.12.2014г.
Оперативният контрол, провеждан на обектите, формиращи отпадъчни
води

и

заустващи

в

повърхностни

водоприемници,

разположени

в

териториалния обхват на РИОСВ-Стара Загора е част от програмата за
мониторинг на водите към НСМОС.
Стратегията на направлението е чрез използването на всички законови
механизми

за

постигане

устойчиво

намаляване

замърсяването

на

повърхностните водоприемници.
Обект на контрол в направлението са изградените пет градски
пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ). Три от тях са в Област
Стара Загора -пречиствателна станция за отпадъчни води ГПСОВ - Павел баня,
ГПСОВ Казанлък (в поречието на река Тунджа) и ГПСОВ Раднево ( в поречието
на р. Марица).
Без пречистване се заустват канализационните системи на гр. Стара
Загора, гр. Гълъбово и гр. Чирпан, което води до увеличаване товарът на
замърсяване на повърхностните водоприемници в конкретния случай в
поречието на река Марица.
Всички селищни пречиствателни станции за отпадъчни води и
канализационните системи на населени места са с издадени разрешителни за
заустване на отпадъчни води. Съгласно утвърдения от министъра на околната
среда и водите списък за задължителен емисионен контрол и в изпълнение на
Заповед № РД-382/20.04.2010г. ГПСОВ подлежат на задължителен емисионен
контрол 2 пъти годишно, а канализационните системи 1 път.
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ГПСОВ - Казанлък
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Мониторингов пункт р. Тунджа при с. Ягода –ІІ
категория след ГПСОВ Казанлък

От представените данни за състоянието на водоприемниците в тези
мониторингови пунктове се отчита влиянието на заустваните отпадъчни води
върху водопримниците.
В първия мониторингов пункт р. Тунджа при с. Ягода след ГПСОВКазанлък реката отговаря по всички показатели на нормите за течащи
повърхностни води - ІІ категория, съгласно Наредба №7/1986г.
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Поречие р. Марица
ГПСОВ - Раднево

Канализационна система гр. Стара Загора
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Мониторингов пункт р. Бедечка при с. Боздуганово –ІІІ
категория след заустване на канализационната система на
гр. Стара Загора

Във втория мониторингов пункт р. Бедечка при с. Боздуганово след
заустването на непречистените отпадъчни води от канализационната система на
гр. Стара Загора се наблюдава влошено състояние на качеството на водите на
водоприемника. Регистрирани са превишения на нормите по редица показателибиологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, както и
намалено съдържание на разтворен кислород и наситеност с кислород.
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Канализационна система гр. Чирпан

Канализационна система гр. Гълъбово
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Резултатите от проведения емисионен контрол показват ефективна
работа на пречиствателните станции на гр. Казанлък и гр. Павел баня и
превишение по показател азот амониев за ГПСОВ Раднево.
В

същото

време

се

наблюдават

многократни

превишения

на

контролираните показатели на отпадъчните води зауствани непречистени чрез
селищните канализационни системи.
В тази връзка изграждането на ГПСОВ-Стара Загора по програма ИСПА
като част от комплекса проекти за пречиствателни станции по поречието на р.
Марица ще допринесе за подобряване екологичното състояние на-р.Бедечка
(водоприемник на заустваните отпадъчни води от Стара Загора) както и
качеството на водите на р. Сазлийка и р. Марица.
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Почви, земни недра и подземни богатства
Подземните богатства, като изключителна държавна собственост,
ценен, ограничен и невъзстановим природен ресурс са обект на засилен
контрол с цел тяхното рационално и екологосъобразно ползване.
На територията на РИОСВ гр. Стара Загора през 2010 г. се контролират
66 обекта от геологопроучвателната и миннодобивна дейност, като спрямо
плана за същата година те са се увеличили със седемнадесет, а спрямо 2009 г. са
се увеличили с четиринадесет.
Таблица 1
контролирани
обекти

брой
(2009 г.)

1. площи за
проучване
2. кариери
3. рудници
4.обогатителни
фабрики

3

брой
(2010
г.)
8

42
6
1

50
7
1

Контролираните обекти се разпределят в няколко групи в зависимост
от вида на добиваното подземно богатство.
Таблица 2
вид на добиваното
богатство

подземно

брой
минни
обекти

1. въглища

6

2. пясъци и чакъли

14

3. варовици, доломити

22

4. минерални суровини

6

5. глини, мергели
6. андезити, трахиандезити и латити
7. мраморизирани варовици

7
4
2

8. доломитни мрамори

1

9. базалти, трахибазалти
10. метални полезни изкопаеми

2
1
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Дейността на обектите за отчетния период се проведе въз основа на
работни проекти, изготвени от титулярите на разрешения за търсене и/или
проучване и от концесионерите.
Внесените годишни работни проекти на рудниците и кариерите за добив
и преработка на подземни богатства през 2010 г. и работните проекти за
търсене и проучване са проверени и представени за съгласуване в МОСВ,
съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства и Наредба
№18/07.01.2000 г. на МОСВ за условията и реда за съгласуване на годишни
проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на
подземни богатства. В тази връзка са издадени шестдесет и осем становища.
Издадено е едно становище за съгласуване на проект за ликвидация и
консервация на минен обект.
При извършените през периода проверки, съгласно утвърдения годишен
план, се установи, че опазването на земните недра и рационалното използване
на подземните богатства се извършват в съответствие с изготвените и
съгласувани годишни проекти, което от своя страна доведе до минимални
загуби на полезно изкопаемо.
Издадени са двадесет и осем предписания до минните предприятия за
предоставяне на отчетите за изменението на геоложките запаси и ресурси на
експлоатираните от тях находища в съответствие с разпоредбите на Наредбата
за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на
откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземните
богатства. Предписанията са изпълнени в указания срок.
Във връзка с ликвидирането на последствията от търсенето, проучването,
добива и преработката на подземни богатства са издадени девет становища на
проекти за ликвидация и рекултивация. Проектите за рекултивация се
изработват задължително при открития добив на полезни изкопаеми, заедно с
проекта за експлоатация. Предвижда се осигуряване на етапно рекултивиране
на освободените от експлоатацията площи.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Доклад за състоянието на околната среда през 2010 г.

Последващия контрол е свързан с изпълнението на издадените
предписания до физически и юридически лица, както и резултатите от
изпълнението на мерките, предвидени в решенията по ОВОС и изпълнението
на инвестиционните проекти.
Във връзка с ежегодното попълване на регистъра на депа и хранилища за
отпадъци от добива и първичната преработка на подземни богатства, от
минните дружества е предоставена необходимата информация. Попълнени са и
седемдесет и седем броя информационни карти за минните отпадъци и
съоръженията

за

тяхното

експлоатация)

обекти,

съхранение

разположени

на

за

всички

територията,

недействащи
контролирана

(без
от

инспекцията.
За установени нарушения на изискванията на Закона за подземните
богатства са съставени два акта и са издадени две наказателни постановления
за налагане на имуществени санкции на “Бригада” ЕООД, гр. Павел баня и на
“Биндер” АД, гр. Сливен. Съставен е акт и е издадено наказателно
постановление на “Пътна компания” ЕАД, гр. Ямбол във връзка с констатирано
нарушение на Закона за опазване на околната среда.

Земи и почви
През

2010

г.

превантивния

и

текущ

контрол

по

опазване,

възстановяване и устойчиво ползване на почвите се извърши в няколко насоки:
- недопускане замърсяването на почвите и земите с производствени,
строителни, битови и опасни отпадъци, инертни материали, скална маса и др.;
- недопускане замърсяването на прилежащите терени около минните и
геологопроучвателните обекти с инертни материали, глина, скална маса,
полезни изкопаеми, шлам и др.;
- контролиране извършването на техническа рекултивация на нарушени
терени в рудниците и кариерите и други обекти, съгласно изискванията на
Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени.
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Основно внимание във връзка с опазването на почвите бе отделено на
дейностите на територията на рудниците “Трояново – 1”, “Трояново – север” и
“Трояново – 3” към “Мини Марица – изток” ЕАД, гр. Раднево, които са свързани
със събирането на хумуса пред фронта на трите рудника и насипищата,
депонирането му на определени за целта площадки и извършването на
рекултивации. Като резултат през изтеклата година могат да се отчетат 651 дка
рекултивирани площи и това, че без загуби се събира и съхранява хумуса.
Приоритетно, дейността бе насочена към контрола на добива на
подземни богатства. В резултат в контролираните територии търсенето,
проучването, добива на подземни богатства, опазването на земните недра и
почвите се извършват съгласно действащото в страната законодателство. Като
силна страна, при изпълнението на тези дейности през 2010 г. може да се
отчете повишаване геоложката изученост на страната, рационално ползване на
подземните богатства и опазване на земните недра и почвите.
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Направление „Биологично разнообразие и защитени
територии”
През 2010г. експертите в направление „Биологично разнообразие и
защитени територии” извършиха 91 проверки на територията на РИОСВ Стара
Загора с цел опазване на биологичното разнообразие, защитените зони и
защитените територии. Извършените проверки са около 75% от заложените в
плана за контролната дейност за 2010г.
През отчетната година са извършени 13 проверки в Спасителния център
за диви животни и 3 проверки в Зоопарк-Стара Загора. След успешно лечение в
спасителния център много от птиците бяха върнати в естествена среда. На
мероприятията участваха и ученици от старозагорски училища, които проявиха
инициатива и сами върнаха в природата излекувани птици.

Част

от

птиците, които са постъпвали в Спасителния център са били жертви на
бракониери. Въпреки усилията на ветеринарните лекари някои птици са
останали с трайни увреждания. Оцеляването им сами в природата е
невъзможно и затова някои са предоставени за отглеждане на зоопаркове в гр.
Стара Загора и гр. Габрово.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Доклад за състоянието на околната среда през 2010 г.

Съвместно с представители на РВМС
Стара Загора се извършиха 10 проверки в зоомагазини в град Стара Загора.
Експерти в направлението осъществиха и 4 текущи проверки в зоомагазини в
градовете Сливен и Ямбол. Засиленият контрол в тези обекти цели недопускане
на незаконна търговия с видове по CITES. При проверките са дадени две
предписания за предоставяне на документи за произход на екземпляри
предложени за търговия. За отглеждане на видове по CITES конвенцията се
извършиха и две проверки на физически лица, които отглеждат и размножават
такива екземпляри.
Общо през годината от РИОСВ-Стара Загора са издадени 115
регистрационни карти на екземпляри от видове, включени в Регламент ЕО
№338/97. Най много са регистрирани от видовете Сив папагал /жако/,
Аратинга яндая, Пипура черноглава, Червена скатия, Златочела аратинга и др.
При регистрация на екземпляри, излюпени и отглеждани на затворено найчесто са размножени папагали от вида Жако, Пипура черноглава и Аратинга
яндая. Регистрационни карти са издадени и за Златочела аратинга, Синьочела
амазона, Червена скатия, които са въведени в страната ни от други страни
членки на ЕС. През 2009г. от РИОСВ-Стара Загора са издадени общо 69
регистрационни карти , а през 2008 са регистрирани 145 екземпляра.
След подадени сигнали, експерти от направлението участваха в
комисии за намерена мъртва кафява мечка през месец юни в района на с.
Борущица, общ. Мъглиж и през месец ноември в района на Държавно ловно
стопанство (ДЛС) ”Мазалат”. Провeрки се извършиха и за нанесени щети от
кафява мечка отново в района на Държавно дивечовъдно стопанство (ДДС)
Мазалат. Чрез маршрутен метод се проведе мониторинг на кафява мечка
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съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие
(НСМБР) в районите на ДГС Мъглиж, ДГС-Казанлък и ДЛС -„Мазалат”.
Маршрутният метод се прилага ежегодно два пъти в годината през ранните
пролетни и късните есенни месеци, а в екипите участват представители на
РИОСВ, РДГ, ДГС и неправителствени организации (НПО).
Извършиха

се

и

мониторингови

дейности

за

състоянието

на

европейския лалугер съгласно НСМБР. Направените теренни наблюдения в
района на Сливен и Ямбол показват добра численост на европейския лалугер в
района
През периода се извършиха 4 проверки по изпълнение на условия в
Разрешителни, издадени от МОСВ за изключения на забрани по закона за
биологичното разнообразие. Проверките са във връзка с монтиране на метални
платформи на щъркелови гнезда на електрически стълбове.
Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите се извърши
разпределение на максимално допустимите количества билки от лечебни
растения под специален режим на ползване през годината. В комисиите при
разпределяне на количествата билки взеха участие представители на ДГС, ДЛС
и общини.
До разпределението за област Стара Загора се допуснаха 8 фирми и
физически лица, за област Сливен - 4 фирми , а за област Ямбол -2 фирми.
Разпределените количества са съгласно Заповед на МОСВ като най-големи са
количествата за лазаркиня стрък – 800кг , лудо биле лист – 700кг , а най малко
са количествата за червен божур грудка – 50кг и зърнастец кори – 50кг.
Като последващ контрол от дейността на билкозаготвителите се
осъществиха 18 проверки в билкозаготвителни пунктове на територията ни.
Съставени са 3 акта за нарушение на закона за лечебните растения.
Извършени са проверки по подадени в РИОСВ-Стара Загора 3 сигнала за
добив на инертни материали и почистване на дерета от дървесна и храстова
растителност в района на Община Сливен.
За притежаване на защитен вид-Елхова скатия и излагане на публично
място експерти извършиха проверка и иззеха защитената птица, след което я
настаниха в Спасителен център за диви животни-Стара Загора. Съставен е един
акт за нарушение на закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
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Във връзка с установяване състоянието на блатно кокиче през 2010. в
естествените му находища, контролирани от РИОСВ-Стара Загора и отчитане
състоянието

на

популацията

му

се

проведоха

проверки

съвместно

с

представители на ДЛС Тунджа-Ямбол, ОД”Земеделие” и общините. Поради
нарушени екологични условия в местообитанията и неблагоприятно състояние
на вида със заповед на МОСВ бе забранено ползването на листо-стъблена маса
от блатно кокиче през годината.
През периода са извършени и 6 проверки по изпълнение на условия в
Решения по Оценка за съвместимост и 9 проверки във връзка с постъпили
уведомления за инвестиционни предложения, попадащи в защитени зони по
Натура 2000.

През месец март експертите от направлението проведоха обществено
обсъждане в общини Болярово и Тополовград за представяне на проекта на
заповед на защитена зона „Сакар” с код BG0002021 за опазване на защитените
видове птици.
Приоритетно през годината са извършени и проверки в защитени зони
по Натура 2000. Общо от експертите са осъществени 17 проверки в защитени
зони- ЗЗ „Котленска планина” , ЗЗ „Река Горна Луда Камчия”, ЗЗ„ Сакар” , ЗЗ
„Река. Марица” и ЗЗ „Марица

– Първомай” във връзка с внесени

инвестиционни предложения и проверки на изпълнение на условия в решения
по оценка за съвместимост (ОС). Не бяха констатирани нарушения по условията
в решенията по ОС. Експерти от направлението участваха и в комисии
съвместно с представители на Гражданска защита и Общини за обследване на

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Доклад за състоянието на околната среда през 2010 г.

техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни
обекти на територията на област Стара Загара.
Представители на РИОСВ-Стара Загора участваха и в работни срещи в
градовете Сливен и Елхово, където бе представен проект „Пилотна мрежа от
малки защитени територии за видове от българската флора по модела
„растителни

микрорезервати”.

След

работните

срещи

експерти

от

направлението участваха при наблюденията и мониторирането на някои
видове, чийто местообитания ще бъдат предложени за обявяване като
защитени местности съгласно утвърдения проект.

През периода се извършваха и проверки в
защитените територии (ЗТ), съгласно Закона за защитените територии
(ЗЗТ), като има съставен един акт за установено нарушение. Продължи и
работата по отразяването на ЗТ в Картата на възстановената собственост
(КВС), като беше отразена защитена местност “Букова гора” в землището
на с. Божевци, общ. Сливен.
Изготвена беше и документацията за 9 защитени зони за опазване на
природните местообитания и местообитания на видовете, “Сакар” с код
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BG0000212, “Войнишки бакаджик” с код BG0000513, “Стралджа” с код
BG0000205, Котленска планина” с код BG0000117, “Гора Желю войвода” с код
BG0000554, “Гора Блатец” с код BG0000567, “Гора Тополчане” с код
BG0000553, “Градинска гора” с код BG0000255, “Гора Тополяне” с код
BG0000539;
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Управление на отпадъците
През 2010 г. са извършени 352 проверки за прилагане нормативната база
по управление на отпадъците в региона. За констатирани нередности и
предоставяне на информация са издадени общо 242 предписания. За
нарушения на изискванията на нормативната уредба, през периода, са
съставени 17 акта и са издадени 12 наказателни постановления. За този период
са издадени 40 разрешителни по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), 29 регистрационни документи и 13 удостоверения за дейности с
отпадъци. Извършени са и 23 проверки по постъпили жалби и сигнали за
замърсяване с отпадъци.
В сравнение с 2009 г. са издадени допълнително 3 разрешителни за
дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), 1 за
НУБА и 1 за отработени масла. На територията на региона съществуват 3
площадки за дейности с електрическо и електронно оборудване, 19 за избезби
от употебамоторни превозни средства (ИУМПС), 16 за НУБА и 3 за отработени
масла.

Обезвреждане на битови и строителни отпадъци
През

2010

г.

са

извършени

33

проверки

по

закриване

на

нерегламентирани сметища, както следва: на територията на Община Мъглиж
– 14 броя с обща площ от 119,7 дка, Община Елхово – 21 броя с обща площ от 35
дка, Община „Тунджа” – 6 броя с обща площ от 72 дка и Община Братя
Даскалови – 1 брой с площ от 10 дка.
Почистването на площите в населените места е съобразено с мерките за
разширяване на системите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване,
като в сравнение с 2008 г. и 2009 г., през 2010 г. е отчетен съществен напредък
по отношение на броя населените места в общините с въведена система за
събиране и транспортиране на битовите отпадъци. В 18 общини от региона на
инспекцията има въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване в
градовете и повечето села на общините, като на 100 % са обхванати: Стара
Загора, Ямбол, Твърдица, Павел баня, Мъглиж, Нова Загора, Чирпан, Гурково,
Николаево, Казанлък, Сливен, Гълъбово, Стралджа, Елхово, Тополовград,
Раднево, Братя Даскалови и Болярово (през 2008 г. 100 % организирано
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сметосъбиране има в 11 общини от области Стара Загора, Сливен и Ямбол, през
2009 г. - 100 % организирано сметосъбиране има в 16 общини от региона на
инспекцията).
През 2010 г. е прекратена експлоатацията на Депата за неопасни
отпадъци на общини Елхово, Болярово и Братя Даскалови. От месец ноември
2010 г. смесените битови отпадъци от общини Елхово и Болярово се депонират
на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Добрич, община
Елхово.

Смесените

битови

отпадъци

от

община

Братя

Даскалови

се

транспортират за обезвреждане на общинско депо за неопасни отпадъци
Чирпан.
Таблица 12

Ликвидирани нерегламентирани сметища

община
Община Елхово
4.2.1.с.Вълча поляна
4.2.2.с.Голям дервент
4.2.3.с.Гранитово
4.2.4.с.Кирилово
4.2.5.с.Лесово
4.2.6.с.Малко Кирилово
4.2.7.с.Маломирово
4.2.8.с.Мелница
4.2.9.с.Раздел
4.2.10.с.Лалково
4.2.11.с.Стройно
4.2.12.с.Чернозем
4.2.13.с.Борисово
4.2.14.с. Бояново
4.2.15.с.Добрич

Брой
нерегламентирани
сметища
21

Площ/дка

1
1

1
1

1
1

2,5
2

1

3

1

0,5

1

2

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1

3

1

1
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4.2.16.с.Жребино
4.2.17.с.Изгрев
4.2.18.с.Малък манастир
4.2.19.с.Пчела
4.2.20.с.Славейково

1

1

1

2

1

2,5

1

1,5

1

1

4.2.21.с.Трънково
Община “Тунджа”

1

1,5

6

72

4.2.22.с.Ботево
4.2.23.с.Болярско
4.2.24.с.Маломир
4.2.25.с.Миладиновци
Община Мъглиж

2
1
1
2
14

38
10
5
19
119,7

1

21

1

31

2
1

0,5
15

1

4

1

3

2

11

2

12

3

22,2

1

10

1
42

10
238,7

4.2.26.гр.Мъглиж
4.2.27.с. Дъбово
4.2.28.с.Радунци
4.2.29.с.Ветрен
4.2.30 с.Зимница
4.2.31.с.Шаново
4.2.32. с.Юлиево
4.2.33. с.Тулово
4.2.34.с.Ягода
Община
Братя Даскалови
4.2.35. с.Оризово
Общо

През 2009 г. Общините изготвиха планове за действие с комплекс от
мерки за депата за неопасни отпадъци, които не са в съответствие с
нормативните изисквания, съобразно сроковете за въвеждане в експлоатация
на съответните регионални депа, както и поетапното им закриване и
рекултивация с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното
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въздействие на депата върху човешкото здраве и околната среда. Основните
мерки включват дейности като: засилване на входящия контрол на депото,
въвеждане на системи за компостиране, хидрогеоложки проекти, измерване
на качеството на въздуха, мерки по допълнително отводняване на
повърхностни води с цел намаляване на количеството на инфилтрата,
мониторинг на отпадъчните води и на подземни. Ежегодно Общините
представяха информация в РИОСВ за изпълнението на набелязаните мерки
и провеждания мониторинг.
11-те общини от Област Стара Загора и община Твърдица, област Сливен,
както и Община Тополовград, област Хасково, и община Елхово, област Ямбол
разработиха проекти за закриване и рекултивация на съществуващите
общински депа за неопасни отпадъци. През 2010 г. продължиха дейностите по
техническата рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на
община Сливен.
На територията на РИОСВ-Стара Загора функционира едно депо за
строителни отпадъци, обслужващо населените места в община Казанлък. В
останалите общини строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите,
а изкопните земни маси се използат за запръстяване на депата за неопасни
отпадъци.
Липсата на депа за строителни отпадъци води до неконтролирано
изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми, и формиране на
нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на населените
места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места.
През 2010 г. общините, които изграждат или ще ползват общо
регионално депо, активизираха дейностите си за изграждане на регионални
съоръжения за управление на отпадъците, в съответствие с регионите по
Националната програма за управление на отпадъците.
Регионално депо Стара Загора - Регионална система за управление
на отпадъците - Стара Загора ще обслужва 12 общини-всички 11 от
Старозагорска област - Раднево, Чирпан, Казанлък, Гълъбово, Опан, Гурково,
Павел баня, Братя Даскалови, Николаево, Мъглиж, Стара Загора и община
Твърдица (обл.Сливен), като проектът включва 4 клетки за депониране на
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неопасни отпадъци, инсталация за сепариране и закрито компостиране, както и
3 претоварни станции -в градовете: Казанлък, Гурково и Гълъбово.
През 2010 г. е изготвен е доклад по ОВОС за инвестиционното намерение
на «Регионалното сдружението за управление на отпадъците Стара Загора»,
който е одобрен от директора на РИОСВ-Стара Загора.
През 2010 г. приключва работата на консултанта - Консорциум ”Ramboll
Danmark Niras Eko Pro Konsult” в изпълнение на договор „Техническа помощ за
управление на отпадъците в региони Стара Загора, Луковит и Костенец”.

Регионално депо Ямбол - за обслужване на общините Ямбол, Нова
Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа от области Сливен и Ямбол. За депото е
издадено Комплексно разрешително в сила от края на месец май 2008 г.
Финализирана е процедурата по преценяване необходимостта от извършване
на Екологична оценка на плана. Има одобрен от Областен експертен съвет по
Устройство на територията ПУП за регулация и строителство на регионалното
депо. Предстои изготвяне на доклад по ОВОС за «Регионален център за
управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен,
Нова Загора, «Тунджа» и Стралджа»
Регионално депо Елхово-Болярово – завършени са строителномонтажни работи на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци

на

общините Елхово и Болярово”. Община Елхово е получила Разрешение за
ползване на обект: “Депо за неопасни отпадъци на общини Елхово и Болярово”
и същото е въведено в експлоатация през месец ноември 2010 г. . На обекта се
обезвреждат отпадъци от общини Елхово и Болярово.

Опаковки и отпадъци от опаковки
За 2010 г. на територията на РИОСВ–Стара Загора са извършени 158
контролни проверки (през 2009г. на територията на РИОСВ-Стара Загора са
извършени 131 контролни проверки по Наредбата за опаковки и отпадъците от
опаковки на 62 фирми, а през 2008 г. - 206 контролни проверки), по Наредбата
за опаковките и отпадъците от опаковки/2004 г. на 87 фирми, като 69 от тях
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имат сключени договори с организации по оползотворяване за поемане на
задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки, а 11 фирми са
изпълнили задълженията си по Наредбата, като са заплатили продуктови такси
към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) в размер на 6501.37 лв. (шест хиляди петстотин и един лева и 37
стотинки.). Останалите 7 фирми са преустановили търговска дейност на
посочените адреси.
На територията на РИОСВ-Стара Загора има една фирма, изпълняваща
задълженията си индивидуално по чл. 11, ал. 4, т. 1 от ЗУО и НООО 2004 г. „Винпром Ямбол” ЕАД, гр. Ямбол.
През изминалата година, в сравнение с 2008 г. 2009 г., броят на фирмите,
производители и/или вносители на опаковани стоки, които изпълняват
задълженията си по наредбата за опаковки чрез участие в колективна система
чрез договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки се
увеличава в сравнение с тези, които заплащат продуктови такси за опаковки по
чл. 36 от ЗУО към ПУДООС.
За периода м. юли 2005 г. до края на 2010 г. са извършени общо 921
проверки на 619 фирми по Наредбата за опаковки, в резултат на които са
заплатени към ПУДООС продуктови такси за опаковки в размер на 266 507.50
лв.
В дванадесет от двадесетте общини - Стара Загора, Раднево, Ямбол,
Сливен, Нова Загора, Стралджа, Чирпан, Павел баня и Елхово към 31.12.2009 г.
е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
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Актуално състояние на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините от
областите Стара Загора, Сливен, Ямбол
Таблица 13
№

Община

1

2

1.
Стара
Загора

2.
Раднево

Въведена система
за разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки
3

Населени места в
общината,
обхванати от
системата

Брой на точките и контейнерите за
разделно събиране на отпадъци от
опаковки

4
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

5

Договор с „Екопак
България” АД
Дата на сключване:
01.12.2006 г.
Срок на договора: до
31.12.2011 г.

гр. Стара Загора и 7
села от общината:
Старозагорски
минерални бани,
Оряховица,
Богомилово, Загоре,
Малка Верея, Горно
Ботево и Могила

Гр. Стара Загора и селата: 185 бр. точки /за
хартия и композитни опаковки -181 бр.;
пластмаса и метал -178 бр.; за стъкло-181 бр./
(3 бр. цветни контейнери тип „Бобър” в една
точка)

Договор с „Екопак
България” АД
Дата на сключване:
04.03.2008 г.
Срок на договора: до
31.12.2010 г.

гр. Раднево и кв.
„Гипсово”

Гр. Раднево – 59 бр. точки
(3 бр. цветни контейнери – за хартия и
композитни опаковки, за пластмаса и метал, за
стъкло -тип „Бобър” в една точка)

% население,
обхванато от
системите за
разделно
събиране
6
100 %

Метални шкафове – 18 точки в централната
част на гр.Стара Загора
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3.
Чирпан

4.
Казанлък

5.
Павел
баня
6.
Мъглиж

Договор с „Екопак
Българяи” АД
Дата на сключване:
04.12.2006 г.
Срок на договора: до
30.10.2011 г.

гр. Чирпан

Гр. Чирпан – 69 бр. точки
(3 бр. цветни контейнери - за хартия и
композитни опаковки, за пластмаса и метал, за
стъкло, тип „Бобър” в една точка)

100 %

Договор с „Екопак
България” АД № 06-56
Дата на сключване:
20.07.2009 г.
Срок на договора: до
31.12.2012 г.
Договор с „Екопак
България” АД. Дата на
сключване: август
2009 г.

Гр.Казанлък

Гр.Казанлък -

100 %

гр.Павел баня

Гр.Павел баня – 21 точки (по 3 бр. цветни
контейнери - за хартия и композитни опаковки,
за пластмаса и метал, за стъкло с обем 1100 л. в
точка)

100 %

Договор с „Екопак
България” АД от 05.10.
2009 г.

Гр.Мъглиж

Гр.Мъглиж – 15 точки (по 3 бр. цветни
контейнери - за хартия и композитни опаковки,
за пластмаса и метал, за стъкло с обем 1100 л. в
точка)

100 %

ОБЛАСТ СЛИВЕН
7.
Сливен

8.
Нова

Договор с „Екобулпак”
АД
Дата на сключване:
23.02.2005 г.
Срок на договора: 5
години.
Договор с „Екобулпак”
АД
Дата на сключване:

гр. Сливен

Гр. Сливен – 82 бр. точки
- 82 бр. контейнери тип „Бобър” с обем 1100 л.
за хартия, пластмаса и метал;
- 58 бр. контейнери тип „Иглу” с вместимост
1400 л. за стъкло

100 %

гр. Нова Загора

Гр. Нова Загора – 80 бр. точки
- 80 бр. контейнери тип „Бобър” с обем 1100 л.
за хартия, пластмаса и метал;

100 %
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Загора

- 80 бр. контейнери тип „Иглу” с обем 1400 л. за
стъклени опаковки

20.08.2007 г.
Срок на договора: 5
години.

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
9.

гр. Ямбол

Гр. Ямбол – 223 бр. точки
- 356 бр. контейенри тип „Бобър” – за хартия,
пластмаса и метал с обем 1100 л.
- 91 бр. контейнери тип „Иглу”- за стъкло с обем
1400 л.

100 %

Ямбол

Договор с „Екобулпак”
АД
Дата на сключване:
17.10.2005 г.
Срок на договора: 5
години.

гр. Стралджа и 3
села от общината: с.
Зимница, с.
Лозенец и с. Чарда

Договор с „Ре Пак” АД
Дата на сключване:
18.10.2006 г.
Срок на договора: до
31.12.2008 г. От
01.01.2009 г. е
подписан анекс със
срок до 31.12.2013 г.

гр. Елхово и 9 села
от общината:
Бояново, Кирилово,
Малък Манастир,
Пчела, Изгрев,
Гранитово,
Мелница, Лесово и
Маломирово

Гр. Стралджа и трите села – 52 бр. точки
Само в гр. Стралджа има разположени 40 бр.
точки (40 бр. контейнери тип „Бобър” за
хартия, пластмаса и метал с обем 1100 л. за
хартия, пластмаса и метал и 18 бр. контейнери
тип „Иглу” с обем 1400 л. за стъклени опаковки)
В трите села има разположени 12 бр. точки (33
бр. контейнери тип „Бобър” с обем 1100 л. за
хартия, пластмаса и метал и 5 бр. контейнери
тип „Иглу” с обем 1400 л. за стъклени опаковки)
Гр. Елхово и деветте села – 61 бр. точки (по 3
бр. цветни контейнери в точка)
Само в гр. Елхово има разположени 38 бр.
точки (17 бр. точки с контейнери с обем 1100 л.
и 21 бр. точки с контейнери с обем 240 л.)
- В 17 бр. точки има разположени комплекти от
3 броя цветни контейнери за хартия, стъкло и
пластмаса с обем 1100 л.;
- В 21 бр. точки има разположени комплекти от
три броя цветни контейнери за хартия, стъкло и
пластмаса с обем 240 л.;

100 %

Стралджа

Договор с „Екобулпак”
АД
Дата на сключване:
26.03.2007 г.
Срок на договора: 5
години.

10.

11.
Елхово
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12.
Болярово

Договор с „РЕ ПАК” АД
Дата на сключване:
26.05.2009 г.
Срок на договора: до
31.12.2013 г.

гр. Болярово и 3
села от общината –
Мамарчево, Стефан
Караджово и
Попово

- В деветте села са разположени общо 23 бр.
комплекта контейнери с вместимост 240 л. (по
3 бр. в комплект) за хартия, стъкло, пластмаса и
метал.
- гр. Болярово – 6 бр. точки (по 3 бр. цветни
контейнери - за хартия и композитни опаковки,
за пластмаса и метал, за стъкло с обем 1100 л. в
точка)
- за трите села - 6 бр. точки (по 3 бр. цветни
контейнери - за хартия и композитни опаковки,
за пластмаса и метал, за стъкло с обем 240 л. в
точка).
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Производствени и опасни отпадъци
Осъществени са 53 броя проверки на лица, притежаващи разрешителни по ЗУО за извършване на дейности с
отпадъци на територията на РИОСВ-Стара Загора. Актуализирани са 21 от издадените разрешителни за дейности с опасни
и производствени отпадъци.
За неспазване на условията по издадените разрешителни през годината са издадени три наказателни постановление
и е съставен 1 акт.

Производствени отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси, хартия и стъкло се предават на фирми с издадени
лицензии от Министерството на икономиката и енергетиката и МОСВ. При извършените проверки на място, на обектите с
разрешение за временно съхраняване на производствените отпадъци, генерирани от дейността на фирмите, не са
констатирани нарушения.
При контролните проверки на фирми с разрешителни за временно съхранение на кондензаторни батерии и
трансформатори с ПХБ бе установено, че пет фирми са извели и предадали за обезвреждане оборудването, съдържащо
ПХБ за изминалата 2010 г. в общо количество 10 303 кг, което е 10 пъти повече от предаденото през 2009 г.- 1056 кг.

Анализът от извършените контролни проверки през годината показва:
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повече дружества са обхванати от разрешителния режим за дейности с отпадъци по ЗУО - за съхранение на
отработени масла, за съхранение на оборудване с ПХБ, за разкомплектоване на ИУМПС-та, за съхранение на ИУЕЕО
и за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки;



Разширена е системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините;



Увеличен е броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и оползотворяване - метални отпадъци,
отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки;



Увеличен е броят на опасните болнични отпадъци, които се предават на лицензирани юридически лица за
обезвреждане;



Подобрена е отчетността на дейностите с отпадъци - водят се отчетни книги, транспортни карти за опасните
отпадъци, изготвят се отчети до РИОСВ и ИАОС.
Във връзка с привеждане в съответствие с нормативните изисквания на общинските депа, които остават в

експлоатация от страна на общините, са предприети допълнителни мерки, включително създаване на пунктове за
мониторинг на подземните води, извършване на физикохимични анализи, изграждане и възстановяване на оградни
съоръжения, предприемане на действия за допълнителни отводнителни мероприятия за ограничаване навлизането на
атмосферни води в тялото на депото.
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Направление ”Контрол на опасни химични вещества
и управление на риска”
Дейността на направлението е свързана с прилагането и налагането на екологичното законодателство по
предотвратяването на замърсяване на околната среда с опасни химични вещества и препарати и
екологосъобразното им съхранение.
Приоритетите на направлението през изминалата година бяха върху контрола на условията по издадените
разрешителни по чл.104 от ЗООС, както и прилагането на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент 648/2004
за детергентите.
Извършени бяха 117 проверки по REACH, 21 по Регламента за детергентите, 19 по чл.156 от ЗООС, както и
27 по комплексни разрешителни.
Контролирани са 145 обекта от които 129 по ЗЗВВХВС и 16 обекта с издадено разрешително по чл. 104 от
ЗООС.
Обекти, на които е издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС към 31.12.2010 г.
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Съотношение на броя
висок към нисък

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

„Континвест” ООД – гр.Стара Загора
“Зара газ” ООД – гр.Стара Загора
“Еко България” ЕООД – база Стара Загора
„Еуроспед” ЕООД - база Стара Загора
“Инмат” ООД – гр.Раднево
“Нафтекс Петрол” АД – база Стара Загора
“Кълвача газ” АД – гр.Стара Загора
“Арсенал” АД – гр.Казанлък
ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД – гр.Раднево
“Топлофикация Сливен” ЕАД - гр.Сливен
„Минна компания Петров” АД – гр. Ямбол
ДА „ДРВВЗ” – Петролна база Сливен
“Лукойл България” АД – база Стара Загора
„Енел ТЕЦ Марица изток 3” ЕАД – гр.Гълъбово
„Линде газ България”ЕООД – гр. Стара Загора
„Стройпроект” ЕООД – гр. Стара Загора
„Верея хим”ООД – гр. Ямбол
„Берета трейдинг” ООД – гр.Стралджа
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на предприятията с
рисков потенциал
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10
8
6
4

фирми с
висок рисков
потенциал
фирми с
нисък рисков
потенциал

2
0
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Общият брой извършени проверки за 2010 г е 157.
Дадени бяха 164 предписания, от които 154 са изпълнени, а 10 - неизпълнени поради неизтекъл срок.
През 2010 г е увеличен броят на проверените обекти – 145 срещу 106 за 2009 г, както и броя на проверките – 157
към 123 за 2009 г. Разликата е свързана с работата на експертите по Регламент 648/2004 за детергентите.
164
162
160

общ брой
проверки

158

общ брой
предписания

156
154
152

През годината са установени 3 нарушения по ЗЗВВХПС и 1 по ЗООС. Изготвени са 4 акта за административните
нарушения. Издадени са 2 наказателни постановления, 1 предстои да бъде издадено, а 1 ще бъде издадено от
Министъра на околната среда и водите съгласно чл.157 б, ал.4 от ЗООС. Трябва да се подчертае, че е увеличен
броя на операторите, спазващи условията за съхранение на химикалите, посочени в листите за безопасност и
задълженията си по ЗЗВВХВС.
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бр.проверки
за 2009
бр. проверки
за 2010
бр. обекти
за 2009 г.
бр. обекти
за 2010 г.

През изтеклата 2010 г. е подобрена организацията при провеждането на съвместни проверки по СЕВЕЗО
разрешителни в областите Сливен и Ямбол свързана с логистиката.
Като положителна страна в работата трябва да се подчертае увеличения брой оператори, спазващи условията за
съхранение на химикалите, посочени в ИЛБ и задълженията си по ЗЗВВХВС и Регламент 1907/2006 (REACH) .
Засилен е контрола на обектите с издадени разрешителни по реда на чл. 104 от ЗООС. В комисиите за извършване
на проверки по изпълнението на условията им са включвани и представители на служба КОС на ОД МВР Стара
Загора, Сливен и Ямбол.
Акцент в работата на експертите от направление „Контрол на опасните химични вещества и управление на риска”
ще бъде прилагането на Регламентите 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 за класифициране, опаковане и
етикетиране (CLP). Нужен е прецизен контрол върху разпространението на информация нагоре и надолу по
веригата на доставки.
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Контрол на промишлените източници на шум в околната среда
През 2010 г. са извършени 15 бр. проверки (една от които е по жалба) от експертите на РИОСВ - Стара Загора,
съвместно с РЛ-Стара Загора, по утвърдена от МОСВ методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана
в околната среда от промишлени източници. Проверените обекти за 2010 г. са наполовина, спрямо 2009 г.
Дадените предписания и изпълнените такива през 2010 г. са равни, което означава, че има подобрение по
отношение на фактор шум. През 2010 г. има издадени 3 наказателни постановления на „Аглика” АД гр. Твърдица,
„Стандарт паркет-97” ЕООД гр. Шивачево и „Габровница” АД с. Горно Сахране. Като след издаването им „Аглика”
АД гр. Твърдица създадоха шумоизлоация на аспирацията си, разположена към жилищните сгради, „Габровница”
АД с. Горно Сахране изпълни предписанието, за което им беше наложено наказателното постановление, а
„Стандарт паркет-97” ЕООД гр. Шивачево продължава да заплаща ежемесечната си санкция.
Мандра в с. Сърнево на “Иником” ООД гр. Стара Загора намали нивата на шума по границите на производствената
си площадка след дадено предписание на РИОСВ-Стара Загора.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

Превантивна дейност
Дейности по ОВОС и ЕО
Дейностите в направлението се базират на превантивния контрол, който се осъществява чрез екологичната оценка
при одобряването на планове и програми, чрез ОВОС като условие преди най – ранното одобряване на инвестиционното
предложение в развитието на инвестиционния процес, както и чрез издаването на комплексни и други разрешителни,
предвидени в закона.
Превантивният контрол има за цел недопускане на замърсяване и/или увреждане на околната среда над
допустимите норми преди осъществяване на планираната дейност и интегриране на екологичните цели в приемането и
одобряването на планове, програми и инвестиционни предложения. ЗООС е основният документ на законодателството по
околна среда в България, в който са транспонирани основните разпоредби на Директива 2001/42/ЕС „За оценка на
влиянието на някои планове и програми върху околната среда” и Директива 85/337/ЕЕС, изм. и доп. с 97/11/ЕСза ОВОС.
През отчетния период са издадени 97 решения за преценяване необходимостта от извършването на ОВОС.
Инвеститорски интерес е проявен към изграждането на фотоволтаични паркове с голяма мощност, изграждане на системи
за капково напояване на селскостопански насаждения като един от най – разпространените вид локализирано напояване с
цел икономия на вода и възможност за използване на ограничени водоизточници. Проявен е интерес и към изграждането
на ко-генерационни инсталации за производство на електроенергия и топлоенергия от биомаса – начин на
оползотворяване на растителни и животински отпадъци. За някои инвестиционни предложения за изграждането на
фотоволтаични паркове, е наложено извършването на ОВОС, тъй като засягат защитени зони от Екологичната мрежа
“Натура 2000” за опазване птиците и за опазване местообитанията и се предполага, че ще окажат значително отрицателно
въздействие върху предмета и целите на защита в защитените зони. През отчетния период са издадени 50 решения за
преценяване необходимостта от извършване на ЕО за Подробен устройствен план – план за застрояване – изграждане на
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фотоволтаични централи. С характер да се извърши екологична оценка са издадени 4 броя решения за преценяване
необходимостта от ЕО. Не са издавани становища по ЕО.
През разглеждания период са издадени 6 решения по ОВОС. Контрол по изпълнение на условията в издадени
решения по ОВОС е проведен за 9 решения по ОВОС. Проверките са извършвани по документи и на място. Извършени са 5
проверки на място на подадени информации за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни
предложения.
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.
Посредством 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 засегнато население се
постига заложената прозрачност и участието на обществеността при вземането на решение. 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 предложени и осъществяването на контрол върху
изпълнението им също е една от силните страни на превантивната дейност.
Като слаби страни могат да бъдат посочени липсата на обратна връзка за степента на реализация на
инвестиционните предложения след приключване на процедурата по преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС и ограничените възможности на РИОСВ, като компетентен орган, да се намесва по целесъобразност в
инвестиционния процес.
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Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на инвестиционното предложение,
което е конкретно, свързано предимно с местоположението и технологичното решение на инвестиционното предложение,
отнасящо се до ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда.
Процедури по глава шеста от ЗООС
№ на
досиет
о
съглас
но
регист
ъра
1
СЗ-1-ПР

Наименование
на
инвестиционн
ото
предложение

2
Изграждане на
паркинг,
заведение за
бързо хранене и
мотел, с. Зетьово
СЗ-2-ПР Водоем за
напояване и
риборазвъждане,
с. Българене
СЗ-3-ПР МВЕЦ „Елхово”
на р. Тунджа
СЗ-4-ПР Изграждане на
рибарник, с.
Еленино
СЗ-5-ПР Изграждане на
рибарници, с.
Маджерито
СЗ-6-ПР МВЕЦ „Радова”,
гр. Гурково

Внесено
уведомлен
ие за
инвестици
онно
намерение

Внесена
информация за
преценяване на
необходимостт
а от ОВОС

Внесе
н
докла
д за
ОВОС

Забележка
(Препратено в МОСВ,
друго)

5
x

6
x

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3
x

Подлежи на процедура
Задължите Преценяване
лна ОВОС
необходимос
тта от ОВОС

4
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СЗ-7-ПР

Събиране и
постоянно
съхранение на
ПРЗ, гр.
Твърдица
СЗ-8Изграждане на
ПР
ПСОВ, общ
довеждащ
колектор и
доизграждане на
канализационна
мрежа, гр.
Болярово
СЗ-9-ПР Изграждане на
ПСОВ, гр. Елхово
СЗ-10- Център за
ПР
разкомплектован
е на ИУМПС
СЗ-11Система за
ПР
капково
напояване,
Сборище
СЗ-12- Кравеферма, с.
ПР
Тополчане
СЗ-13- Кариера за добив
ПР
на мраморни
брекчи, с.
Православ
СЗ-14- Преустройство на
ПР
очарник в
краварник, с.
Асаеновец
СЗ-15- Изграждане на
ПР
фотоволтаична
централа, с.
Сърнево

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-16ПР
СЗ-17ПР

СЗ-18ПР

СЗ-19ПР

Изграждане на
фотоволтаична
централа, с.
Дъбово
Изграждане на
система за
капково
напояване, с.
Недялско
Изграждане на
система за
капково
напояване, с.
Баня
Разширение на
ветропарк „Бяла”
- Изграждане на
41 броя вятърни
генератора с
обща мощност до
100 Мвт с
подстанция в
землищата на
селата
Гавраилово,
Малко Чочовени,
Голямо Чочовени
и Бяла, общ.
Сливен и
отвеждащ
електропровод
110 кV в
землищата на
селата
Селиминово,
Гавраилово, Бяла

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-20ПР

СЗ-21ПР
СЗ-22ПР
СЗ-23ПР
СЗ-24ПР

СЗ-25ПР

СЗ-26ПР

СЗ-27-

и Голямо
Чочовени
Изграждане на
система за
капково
напояване, с.
Зимница
Изграждане на
рибарник, гр.
Сливен
Площадка за
ИУМПС и ОЧЦМ,
гр. Стралджа
Рибно
стопанство, с.
Тъжа
Разработване на
находище за
строителни
материали –
баластра, с.
Шейново
Доизграждане,
реконструкция и
рехабилитация
на водосн. и
канал. Мрежа и
изграждане на
ПСОВ и ПСПВ,
гр. Гурково
Изграждане на
база за
съхранение на
ИУМПС, гр.
Стара Загора
Изграждане на

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ПР

СЗ-28ПР

СЗ-29ПР
СЗ-30ПР
СЗ-31ПР
СЗ-32ПР
СЗ-33ПР

СЗ-34ПР
СЗ-35ПР

база за
съхранение на
ИУМПС, гр.
Стара Загора
Разработване на
находище за
добив на
строителни
материали
„Гравел”, с.
Червенаково
Изграждане на
рибарник, гр.
Твърдица
Площадка за
ОЧЦМ, гр. Стара
Загора
Площадка за
ОЧЦМ, гр. Ямбол
Ко –
генерационна
централа, с.
Ястребово
Корекция на р.
Соколица и
намаляване на
опасността от
наводнения
Добив на пясъци
от находище
„Кирмец”, с.
Бинкос
Система за
капково
напояване, с.
Ракитница

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-36ПР
СЗ-37ПР
СЗ-38ПР
СЗ-40ПР
СЗ-41ПР
СЗ-42ПР
СЗ-43ПР

СЗ-44ПР
СЗ-45ПР

Площадка за
ОЧЦМ, с. Полски
Градец
МВЕЦ
„Беленска”, с.
Боров дол и с.
Жълт бряг.
Система за
капково
напояване, с.
Панаретовци
Система за
капково
напояване, с.
Оряховица
Изграждане на
фотоволтаична
централа, с.
Каменово
Система за
капково
напояване, с.
Поляна
Изграждане на
инсталация за
производство на
електро и топло
енергия от жив. и
разст. отпадъци,
с. Окоп
Изграждане на
ваканционно
селище, гр.
Казанлък
Изграждане на 31
бр.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-46ПР
СЗ-47ПР
СЗ-48ПР
СЗ-49ПР
СЗ-50ПР
СЗ-51ПР
СЗ-52ПР
СЗ-53ПР
СЗ-54ПР

ветрогенератори,
с. Бяла, с. Малко
Чочовени, с.
Голямо Чочовени
Изграждане на
кравеферма, с.
Караново
Система за
капково
напояване, с.
Поляна
Система за
капково
напояване, с.
Гранит
Изграждане на
фотоволтаична
централа, гр.
Сливен
Изграждане на
фотоволтаична
централа, гр.
Сливен
Изграждане на
фотоволтаична
централа, гр.
Сливен
Изграждане на
фотоволтаична
централа, гр.
Сливен
ПСОВ на гр.
Тополовград
Изграждане на
метан станция,
гр. Стара Загора

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-55ПР
СЗ-56ПР

СЗ-57ПР
СЗ-58ПР
СЗ-60ПР

СЗ-61ПР
СЗ-62ПР
СЗ-63ПР
СЗ-64ПР

Индустриална
зона, с.
Хаджидимитрово
Складова база за
съхранение на
торове и
препарати за
раст. Защита, с.
Черганово
Изграждане на
кравеферма, с.
Маленово
Система за
капково
напояване, с.
Прохорово
Преустройство на
съществуващ
обор в
кравеферма, с.
Яворово
Площадка за
ОЧЦМ, с.
Асеновец
Изграждане на
супермаркет
„Lidl” с паркинг,
гр. Стара Загора
Изграждане на
супермаркет
„Lidl” с паркинг,
гр. Ямбол
Добив на
строителни
материали –
доломити от

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-65ПР
СЗ-66ПР

СЗ-67ПР
СЗ-68ПР
СЗ-69ПР
СЗ-70ПР

СЗ-71ПР

СЗ-72ПР

находище
„Коневец”. С.
Коневец
Изграждане на
МВЕЦ „Еко – 3”,
р. Радова
Изграждане на
площадка за
ОЧЦМ, стари
МПС и ИУЕЕО, с.
Хрищени
Изграждане на
супермаркет
„Lidl” с паркинг,
гр. Сливен
Изграждане на
супермаркет
„Lidl” с паркинг,
гр. Сливен
Площадка за
ОЧЦМ, гр.
Сливен
Интегриран
проект за водния
сектор на с.
Паничерево с
ПСОВ
Инсталация за
преработка на
каучук, техн.
Отпадъци в т.ч.
стари автом.
Гуми, гр. Стара
Загора
Изграждане на
вятърна

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-73ПР
СЗ-74ПР

СЗ-75ПР

СЗ-76ПР
СЗ-77ПР
СЗ-78ПР
СЗ-80ПР
СЗ-81ПР
СЗ-82ПР

електроцентрала,
гр. Твърдица
Изграждане на
вятърни
генератори, с.
Ботево
Изграждане на
МПСОВ, паркинг
за лодки и
съоръжение за
подход към
водата, с. Баня
Изграждане на
мотел, паркинг и
заведение за
хранене, с.
Бояново
Корекция на р.
Дюлева, гр.
Сливен
База за балнео –
санаториално
лечение, с.
Ковачите
Площадка за
ОЧЦМ, гр. Стара
Загора
Площадка за
ОЧЦМ, с. Сотиря
Изграждане на
два обора за
крави и доилна
зала, с. Кортен
Инсталация за
каталитична

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-83ПР

СЗ-84ПР

СЗ-85ПР

СЗ-86ПР

СЗ-87ПР
СЗ-88ПР

вакуумна
пиролиза,
Хаджидимитрово
Когенератор за
производство на
топлинна и
електр. Енергия
от биомаса, гр.
Стара Загора
Когенератор за
производство на
топлинна и
електр. Енергия
от биомаса, гр.
Нова Загора
Когенератор за
производство на
топлинна и
електр. Енергия
от биомаса, гр.
Нова Загора
Реконструкция и
модернизация на
стопански сгради
за отглеждане на
телета, с.
Александрово
Площадка за
търговска
дейност с ОЧЦМ
гр. Стара Загора
Техническо и
биологично
укрепване на р.
Поповска в
регулацията на

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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СЗ-89ПР

СЗ-90ПР

СЗ-91ПР
СЗ-92ПР
СЗ-93ПР
СЗ-94ПР

СЗ-96ПР
СЗ-97ПР
СЗ-98-

гр. Болярово
Рибовъдно
стопанство за
отглеждане на
риба в садки, с.
Асеново
Площадка за
търговска
дейност с ОЧЦМ
с. Горно
Александрово
„Ваканционно
селище” с. Крън,
общ. Казанлък
Площадка за
търговска
дейност с ОЧЦМ
гр. Ямбол
Преустройство на
профилакториум
” с. Раздел, общ.
Елхово
Изгражд. На
телчарници и
краваници с.
Дядово общ.
Нова Загора
Газоснабдяване
на с. Крън и с.
Енина, общ.
Казанлък
Фотоволтаичен
парк с. Присадец
и с. Радово, общ.
Тополовград
Преустр. На

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ПР
№11/2010

№22/2010
№33/2010

№ 44/2010

№55/2010

същ.сграда в
кравеферма с.
Блатец
Разширение на
свинеферма за
отглеждане на
5000 бр. свине за
угояване с.
Тополчане, общ.
Сливен
Изграждане на
фотоволтаичен
парк гр.
Тополовград
Изграждане на
птицеферма за
интензивно
отглеждане на
бройлери с
капацитет 75 000
Регионално
съоръжение за
третиране на
отпадъците
обслужващо
общини Ст.
Загора, Казанлък,
Гълъбово,
Гурково, Братя
Даскалови,
Мъглиж,
Николаево, Опан,
Павел баня и
Раднево
Цех за багрене на
чиста вълна,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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№66/2010

1
2
3
4

5
6

7

вълнена прежда,
смесена вълна със
синтетични
влакна и памук и
ПСОВ гр. Ямбол
Добив на
строителни
материали от
находище
„Крачола” с.
Бояджик и с.
Гълъбинци общ.
Тунджа
Садково
стопанство, с.
Баня
ПСОВ на гр.
Шивачево
Площадка за
ОЧЦМ, гр. Стара
Загора
Реконструкция и
модернизация на
селскост. Сгради
за отглеждане на
телета, с.
Александрово
Вятърен
генератор, с.
Чарган
Система за
капково
напояване, с.
Лозенец
Изграждане на
рибарник, с.

x

x

x
x
x
x

x
x

x
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8
9
10
11
12

13
14

15

16
17

Мечкарево
Изграждане на
рибарник, с.
Мечкарево
Кравеферма, с.
Плоска могила
Площадка за
ОЧЦМ, гр. Стара
Загора
Площадка за
ОЧЦМ, гр. Стара
Загора
Автоморга,
заведение за
хранене и
търговия, гр.
Сливен
Площадка за
ОЧЦМ, с. Жельо
войвода
Цех за
производство на
метални
конструкции и 2
броя вятърни
генератори, с.
Калчево
Мандра за
млекопреработка
и фотоволтаична
система, гр.
Чирпан
Садково
стопанство, с.
Паничерево
Разширение на

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
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18

мандра, с. Жельо
войвода
Почистване на р.
Марица

Общо

x
118

6

94

94

7

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7. Информацията в колони 3, 4, 5, 6 и 7 се отбелязва с
“х”
Издадени решения по ОВОС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
№ на
решениет
о

1
№1-1/2010

№22/2010
№33/2010

Наименование
на
инвестиционнот
о предложение

2
Разширение на
свинеферма за
отглеждане на
5000 бр. свине за
угояване с.
Тополчане, общ.
Сливен
Изграждане на
фотоволтаичен
парк гр.
Тополовград
Изграждане на
птицеферма за
интензивно

Общ брой
проведени
консултации
със
заинтересуван
и лица

Оценка на
качеството

Вид на решението

Степени
от А до
В

Степени
ГиД

Одобрява
осъществяването на
инвестиционното
предложени
е
6
х

3
6

4
Полож.

5

5

Полож.

х

6

Полож.

х

Не одобрява
осъществяването на
инвестиционното
предложени
е
7

Обжалване на
решението

Прекратява
процедурата

Обжалвано

Отме
нено

8

9

10

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Забележка
(подлежи
на КР,
основание
за
прекратяв
ане, друго)

11
Х-подлежи
на КР

Х-подлежи
на КР

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

№ 44/2010

№5-5/2010

№66/2010

Общо

отглеждане на
бройлери с
капацитет 75 000
Регионално
съоръжение за
третиране на
отпадъците
обслужващо
общини Ст.
Загора,
Казанлък,
Гълъбово,
Гурково, Братя
Даскалови,
Мъглиж,
Николаево,
Опан, Павел
баня и Раднево
Цех за багрене на
чиста вълна,
вълнена прежда,
смесена вълна
със синтетични
влакна и памук и
ПСОВ гр. Ямбол
Добив на
строителни
материали от
находище
„Крачола” с.
Бояджик и с.
Гълъбинци общ.
Тунджа

6

Полож.

х

Х-подлежи
на КР

6

Полож.

х

х

5

Полож.

х

х

34

6

6

4

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Информацията в колони 4, 5 се отбелязва с
брой, а в 6, 7, 8, 9, 10 се отбелязва с “х”
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на КР
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Контрол върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване
на необходимостта от извършване на ОВОС
№ на
решение
то

1
2-2/2006г.

1-1/2008

2-2/2008

4-3/2008г.

5-3/2008г.

6-4/2008

7-5/2008

Наименова
ние на
обекта

2
Ваканционно
селище с.
Дунавци,
общ.
Казанлък
Хотелски
комплекс с.
Виден общ.
Павел баня
Балнеохотел
и къща за
гости гр.
Павел баня
10 роя къщи
за гости с.
Баня общ.
Нова Загора
Рекреационе
н комплекс с.
Търничане,
общ. Павел
баня
Депо
Обединени
северни
насипища
Разширение
на база за
отглеждане
на кокошки

Основан
ие за
контрол

3

Вид на контрола
По
документ
и

Чрез
посещени
е на място

4
х

5
х

Констативн
и
протоколи,
бр.
Предписан
ия, бр.
7
1

х

х

1

х

х

1

х

х

Предприети мерки
Предписан
ия, бр.

Предписани
я, бр.

Предпи
сания,
бр.

7

8

9

-

х

1

х

1

x

1
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Предписания, бр.

10

11

Влезли в
сила
12
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3-2/2009
Решение
по ОВОС
от
Министър
а на
околната
среда и
водите от
14.12.2009
г.
Общо

носачки, с.
Панаретовци
Депо
Насипище
Медникарово
Автомагистра
ла Тракия
ЛОТ 2 –
Стара Загора
– Нова
Загора

х

1

х

х

1

6

8

8

Забележка: Посочва се общ брой по колони 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12.
Издадени решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни
предложения
№ на
решението

1
СЗ-1-ПР
СЗ-2-ПР
СЗ-3-ПР
СЗ-4-ПР

Наименование на
инвестиционното
предложение

2
Изграждане на паркинг, заведение
за бързо хранене и мотел, с.
Зетьово
Водоем за напояване и
риборазвъждане, с. Българене
МВЕЦ „Елхово” на р. Тунджа
Изграждане на рибарник, с.
Еленино

Взето решение

Да се
извършва
ОВОС
3

Да не се
извършва
ОВОС
4
x

Обжалване на
решението

Прекратява
процедурата

Обжалвано

Отменено

5

6

7

x
x
x
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Забележка
(подлежи на КР,
основание за
прекратяване,
друго)

8

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.
СЗ-5-ПР
СЗ-6-ПР
СЗ-7-ПР
СЗ-8-ПР

СЗ-9-ПР
СЗ-10-ПР
СЗ-11-ПР
СЗ-12-ПР
СЗ-13-ПР
СЗ-14-ПР
СЗ-15-ПР
СЗ-16-ПР
СЗ-17-ПР
СЗ-18-ПР
СЗ-19-ПР

СЗ-20-ПР

Изграждане на рибарници, с.
Маджерито
МВЕЦ „Радова”, гр. Гурково
Събиране и постоянно съхранение
на ПРЗ, гр. Твърдица
Изграждане на ПСОВ, общ
довеждащ колектор и
доизграждане на канализационна
мрежа, гр. Болярово
Изграждане на ПСОВ, гр. Елхово
Център за разкомплектоване на
ИУМПС
Система за капково напояване,
Сборище
Кравеферма, с. Тополчане
Кариера за добив на мраморни
брекчи, с. Православ
Преустройство на очарник в
краварник, с. Асаеновец
Изграждане на фотоволтаична
централа, с. Сърнево
Изграждане на фотоволтаична
централа, с. Дъбово
Изграждане на система за капково
напояване, с. Недялско
Изграждане на система за капково
напояване, с. Баня
Разширение на ветропарк „Бяла” Изграждане на 41 броя вятърни
генератора с обща мощност до 100
Мвт с подстанция в землищата на
селата Гавраилово, Малко
Чочовени, Голямо Чочовени и
Бяла, общ. Сливен и отвеждащ
електропровод 110 кV в землищата
на селата Селиминово, Гавраилово,
Бяла и Голямо Чочовени
Изграждане на система за капково
напояване, с. Зимница

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.
СЗ-21-ПР
СЗ-22-ПР
СЗ-23-ПР
СЗ-24-ПР
СЗ-25-ПР

СЗ-26-ПР
СЗ-27-ПР
СЗ-28-ПР
СЗ-29-ПР
СЗ-30-ПР
СЗ-31-ПР
СЗ-32-ПР
СЗ-33-ПР
СЗ-34-ПР
СЗ-35-ПР
СЗ-36-ПР
СЗ-37-ПР
СЗ-38-ПР

Изграждане на рибарник, гр.
Сливен
Площадка за ИУМПС и ОЧЦМ, гр.
Стралджа
Рибно стопанство, с. Тъжа
Разработване на находище за
строителни материали – баластра,
с. Шейново
Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водосн. и канал.
Мрежа и изграждане на ПСОВ и
ПСПВ, гр. Гурково
Изграждане на база за съхранение
на ИУМПС, гр. Стара Загора
Изграждане на база за съхранение
на ИУМПС, гр. Стара Загора
Разработване на находище за добив
на строителни материали „Гравел”,
с. Червенаково
Изграждане на рибарник, гр.
Твърдица
Площадка за ОЧЦМ, гр. Стара
Загора
Площадка за ОЧЦМ, гр. Ямбол
Ко – генерационна централа, с.
Ястребово
Корекция на р. Соколица и
намаляване на опасността от
наводнения
Добив на пясъци от находище
„Кирмец”, с. Бинкос
Система за капково напояване, с.
Ракитница
Площадка за ОЧЦМ, с. Полски
Градец
МВЕЦ „Беленска”, с. Боров дол и с.
Жълт бряг.
Система за капково напояване, с.
Панаретовци

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.
СЗ-40-ПР
СЗ-41-ПР
СЗ-42-ПР
СЗ-43-ПР

СЗ-44-ПР
СЗ-45-ПР
СЗ-46-ПР
СЗ-47-ПР
СЗ-48-ПР
СЗ-49-ПР
СЗ-50-ПР
СЗ-51-ПР
СЗ-52-ПР
СЗ-53-ПР
СЗ-54-ПР
СЗ-55-ПР
СЗ-56-ПР
СЗ-57-ПР

Система за капково напояване, с.
Оряховица
Изграждане на фотоволтаична
централа, с. Каменово
Система за капково напояване, с.
Поляна
Изграждане на инсталация за
производство на електро и топло
енергия от жив. и разст. отпадъци,
с. Окоп
Изграждане на ваканционно
селище, гр. Казанлък
Изграждане на 31 бр.
ветрогенератори, с. Бяла, с. Малко
Чочовени, с. Голямо Чочовени
Изграждане на кравеферма, с.
Караново
Система за капково напояване, с.
Поляна
Система за капково напояване, с.
Гранит
Изграждане на фотоволтаична
централа, гр. Сливен
Изграждане на фотоволтаична
централа, гр. Сливен
Изграждане на фотоволтаична
централа, гр. Сливен
Изграждане на фотоволтаична
централа, гр. Сливен
ПСОВ на гр. Тополовград
Изграждане на метан станция, гр.
Стара Загора
Индустриална зона, с.
Хаджидимитрово
Складова база за съхранение на
торове и препарати за раст.
Защита, с. Черганово
Изграждане на кравеферма, с.
Маленово

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.
СЗ-58-ПР

СЗ-76-ПР

Система за капково напояване, с.
Прохорово
Преустройство на съществуващ
обор в кравеферма, с. Яворово
Площадка за ОЧЦМ, с. Асеновец
Изграждане на супермаркет „Lidl” с
паркинг, гр. Стара Загора
Изграждане на супермаркет „Lidl” с
паркинг, гр. Ямбол
Добив на строителни материали –
доломити от находище „Коневец”.
С. Коневец
Изграждане на МВЕЦ „Еко – 3”, р.
Радова
Изграждане на площадка за
ОЧЦМ, стари МПС и ИУЕЕО, с.
Хрищени
Изграждане на супермаркет „Lidl” с
паркинг, гр. Сливен
Изграждане на супермаркет „Lidl” с
паркинг, гр. Сливен
Площадка за ОЧЦМ, гр. Сливен
Интегриран проект за водния
сектор на с. Паничерево с ПСОВ
Инсталация за преработка на
каучук, техн. Отпадъци в т.ч. стари
автом. Гуми, гр. Стара Загора
Изграждане на вятърна
електроцентрала, гр. Твърдица
Изграждане на вятърни
генератори, с. Ботево
Изграждане на МПСОВ, паркинг за
лодки и съоръжение за подход към
водата, с. Баня
Изграждане на мотел, паркинг и
заведение за хранене, с. Бояново
Корекция на р. Дюлева, гр. Сливен

СЗ-77-ПР

База за балнео – санаториално

СЗ-60-ПР
СЗ-61-ПР
СЗ-62-ПР
СЗ-63-ПР
СЗ-64-ПР
СЗ-65-ПР
СЗ-66-ПР
СЗ-67-ПР
СЗ-68-ПР
СЗ-69-ПР
СЗ-70-ПР
СЗ-71-ПР
СЗ-72-ПР
СЗ-73-ПР
СЗ-74-ПР
СЗ-75-ПР

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

СЗ-78-ПР
СЗ-80-ПР
СЗ-81-ПР
СЗ-82-ПР
СЗ-83-ПР
СЗ-84-ПР
СЗ-85-ПР
СЗ-86-ПР
СЗ-87-ПР
СЗ-88-ПР
СЗ-89-ПР
СЗ-90-ПР
СЗ-91-ПР
СЗ-92-ПР
СЗ-93-ПР

лечение, с. Ковачите
Площадка за ОЧЦМ, гр. Стара
Загора
Площадка за ОЧЦМ, с. Сотиря
Изграждане на два обора за крави
и доилна зала, с. Кортен
Инсталация за каталитична
вакуумна пиролиза,
Хаджидимитрово
Когенератор за производство на
топлинна и електр. Енергия от
биомаса, гр. Стара Загора
Когенератор за производство на
топлинна и електр. Енергия от
биомаса, гр. Нова Загора
Когенератор за производство на
топлинна и електр. Енергия от
биомаса, гр. Нова Загора
Реконструкция и модернизация на
стопански сгради за отглеждане на
телета, с. Александрово
Площадка за търговска дейност с
ОЧЦМ гр. Стара Загора
Техническо и биологично
укрепване на р. Поповска в
регулацията на гр. Болярово
Рибовъдно стопанство за
отглеждане на риба в садки, с.
Асеново
Площадка за търговска дейност с
ОЧЦМ с. Горно Александрово
„Ваканционно селище” с. Крън,
общ. Казанлък
Площадка за търговска дейност с
ОЧЦМ гр. Ямбол
Преустройство на
профилакториум” с. Раздел, общ.
Елхово

x
x
x
x
x
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.
СЗ-94-ПР
СЗ-96-ПР
СЗ-97-ПР
СЗ-98-ПР

Изгражд. На телчарници и
краваници с. Дядово общ. Нова
Загора
Газоснабдяване на с. Крън и с.
Енина, общ. Казанлък
Фотоволтаичен парк с. Присадец и
с. Радово, общ. Тополовград
Преустр. На същ.сграда в
кравеферма с. Блатец

Общо

х
х
х
х
6

88

3

2

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7.
Издадени становища по екологична оценка на планове и програми
№ на становището

Наименование на
плана/
програмата

Общ брой на
проведени
консултации със
заинтересувани
лица
3
-

1
2
Общо
Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4 и 5.

Вид на становището
Съгласува плана/
Не съгласува плана/
програмата
програмата
4
-

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

5
-

Забележка
(обжалване,
прекратяване на
процедурата –
основания, друго)
6
-

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

Издадени преценки за необходимостта от екологична оценка на планове и програми
№ на
преценката

1
СЗ-1-ЕО

СЗ-2-ЕО

СЗ-3-ЕО

СЗ-4-ЕО

СЗ-5-ЕО

Наименован
ие на плана/
програ-мата

2
ПУП-ПР-ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Ханово общ.
Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Крумово,
общ.Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Меден
кладенец общ.
Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Войника, общ.
Стралджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк гр.
Ямбол

Вид на преценката
Да се
извърш
ва ЕО

Да не се
извърш
ва ЕО

Прекратя
ва
процедур
ата

3

4
х

5

Становища, дадени от МЗ и др.
специализирани органи по искането за
преценка
Брой
Брой
Орган, издал
поискан
получени
становището
и
становища
станови
ща
6
7
8
1
1
РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ
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Забележка
(Обжалване,
прекратяване на
процедурата –
основания, друго)
Да не се извършва
ЕО
9

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

СЗ-6-ЕО

СЗ-7-ЕО

СЗ-8-ЕО

СЗ-9-ЕО

СЗ-10-ЕО

СЗ-11-ЕО

СЗ-12-ЕО

ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Димитриево
общ. Чирпан
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Червенаково
общ. Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Червенаково
общ. Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Съдийско поле
общ. Нова
Загора
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Съдийско поле
общ. Нова
Загора
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Пчела, общ.
Елхово
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Пчела, общ.

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

Елхово
СЗ-13-ЕО

СЗ-14-ЕО

СЗ-15-ЕО

СЗ-16-ЕО

СЗ-17-ЕО

СЗ-18-ЕО

СЗ-19-ЕО

ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Старата река,
общ.Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Съдийско
поле, общ.
Нова Загора
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Дъбово общ.
Мъглиж
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Тенево общ.
Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Овощник,
общ. Казанлък
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк гр.
Мъглиж
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Червенаково
общ. Твърдица

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

СЗ-20-ЕО

СЗ-21-ЕО

СЗ-22-ЕО

СЗ-23-ЕО

СЗ-24-ЕО

СЗ-25-ЕО

СЗ-26-ЕО

СЗ-27-ЕО

ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Малка Верея
общ. Стара
Загора
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Червенаково
общ. Твърдица
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк гр.
Сливен
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Гранитово
общ. Елхово
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк гр.
Твърдица
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Бояново общ.
Елхово
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Дъбово общ.
Мъглиж
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

СЗ-28-ЕО

СЗ-29-ЕО

СЗ-30-ЕО

СЗ-31-ЕО

СЗ-32-ЕО

СЗ-33-ЕО

СЗ-34-ЕО

н парк гр.
Мъглиж
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Малко
Тръново, общ.
Чирпан
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Жребино, общ.
Елхово
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Дъбово, общ.
Мъглиж
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Ветрен, общ.
Мъглиж
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н парк с.
Стефан
Караджово,
общ.Болярово
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Славянин,
общ. Братя
Даскалови
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче

х

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ
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ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

СЗ-35-ЕО

СЗ-36-ЕО

СЗ-37-ЕО

СЗ-38-ЕО

СЗ-39-ЕО

СЗ-40-ЕО

СЗ-41-ЕО

СЗ-42-ЕО

н с. Сърнево,
общ. Раднево
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Победа,
общ. Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Пчела,
общ. Елхово
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Черганово,
общ. Казанлък
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Ясеново, с.
голямо
Дряново общ.
Казанлък
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с.
Мечкарево,
общ. Сливен
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с.
Мечкарево,
общ. Сливен
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Кабиле,
общ. Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче

х

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

СЗ-43-ЕО

СЗ-44-ЕО

СЗ-45-ЕО
СЗ-46-ЕО

СЗ-47-ЕО

СЗ-48-ЕО

СЗ-49-ЕО

СЗ-50-ЕО

Общо

н с. Завой,
общ. Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Безмер,
общ. Тунджа
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Дъбово,
общ. Мъглиж
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н гр. Сливен
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Горска
поляна,
общ.Болярово
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с.Питово,
общ. Нова
Загора
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Любеново,
общ. Раднево
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Тракия,
общ. Опан
ПУП--ПЗ за
фотоволтаиче
н с. Розово,
общ. Казанлък

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

х

1

1

РИОКОЗ

х

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

х

1

1

РИОКОЗ

46

50

50

4

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

Забележка: Посочва се общ брой по колони 3, 4, 5, 6 и 7.

Наблюдение и контрол при прилагането на плана/програмата
№ на становището

1
Общо

Наименование
на плана/
програмата

Основание за
контрол

2
-

3
-

Резултати от контрола
Брой писмени
произнасяния по
представена обобщена
справка
4
-

Забележка

Брой одобрени доклади
по наблюдение и
контрол

(степен, до която мерките
са взети предвид и др.)

5
-

6
-

Забележка: Посочва се общ брой по колони 4 и 5.
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Комплексни разрешителни
Основна цел на извършваните от експертите на РИОСВ-Стара Загора дейности по
комплексни разрешителни е осъществяване на контрол по изпълнение на условията от
издадените разрешителни по чл.117, ал. 1 от ЗООС.
Дейностите по комплексни разрешителни са в две направления – участие на
експертите на РИОСВ в процедурите по издаването на разрешителните и контрол по
изпълнение на условията от издадените разрешителни.
През годината са подадени две нови заявления за издаване на комплексно
разрешително и са изготвени становища към тях – за изграждане и експлоатация на нова
инсталация на ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55” за експлоатация на инсталация за интензивно
отглеждане на птици и на „Аякс-1” ЕООД за експлоатация на инсталация за интензивно
отглеждане на свине за угояване и свине майки.
През 2010 г. са изготвени 3 становища по проекти на комплексни разрешителни и са
издадени 4 комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 от ЗООС – на „Тракия ойл” ЕООД с
площадка с.Калояновец, обл. Стара Загора, „Еко Фарм-2005” ЕООД, гр.Сливен и на „Мини
Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево – депо за неопасни отпадъци „насипище медникарово” и
депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”
В изпълнение на чл.125, ал.1, т.5 от ЗООС и условията от КР в срок до 31.03.2011 г.
общо 33 оператори са подали в РИОСВ-Стара Загора годишните си доклади за изпълнение
на условията от КР за 2010 г. Извършена е проверка на докладваната в тях информация.
При установени непълноти и неточности докладите са върнати за преработка.
През месец юни 2010 г. експертите на РИОСВ-Стара Загора извършиха валидиране на
докладваната от операторите информация по изпълнение на ангажиментите по Регламент
166/2006г. на ЕС за изпускане и преноса на замърсители.
Инсталациите с издадени комплексни разрешителни на територията, контролирана
от РИОСВ-Стара Загора са 33, от които 31 са за действащи инсталации, а 1 - за нов обект в
процес на строителство.
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За извършваните проверки по комплексни разрешителни през 2010 г., съгласно
Заповед №РД-806/31.10.2006г. на министъра на околната среда и водите, е изготвен
график, който е съгласуван с МОСВ. Проверките са включени и в годишния план за
контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора.
През 2010 г. са извършени 29 планови комплексни проверки, 2 проверки за
изпълнение на дадени предписания и една извънредна проверка в „Брикел” ЕАД,
гр.Гълъбово.
При проверките са дадени общо 24 предписания, от които 23 - са изпълнени в
поставените срокове, а на 1 срокът за изпълнение е удължен до 31.05.2011 г.
В „Енел 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. Изграждането на оросителната система на
сгуроотвала е в краен етап, като се очаква същата да се използва през 2010 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 битовофекални и за производствени отпадъчни води, 2 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
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планирани промени в работата на инсталациите на площадката е уведомено МОСВ за
преразглеждане на КР.
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 /от месец юни 2009г./, а Блокове 7 и 8, съответно със
сяроочистващи инсталации СОИ 7 и СОИ 8.
При извършената планова проверка по КР през месец февруари 2010г. са
констатирани неизпълнения по следните условия: „Използване на ресурси”, „Емисии в
атмосферата” и „Управление на отпадъци”. За неизпълнените условия е съставен акт за
административно нарушение на чл. 125, т.2 от ЗООС и е издадено наказателно
постановления от директора на РИОСВ.
Продължава изграждането на СОИ за блокове 5 и 6. Предвижда се въвеждането й в
експлоатация в края на 2011 г.
За планирани промени в работата на инсталациите на площадката е извършена
промяна в КР.
Операторът „Брикел” ЕАД изпълнява условията от КР, съгласно въведената система
за управление на околната среда в дружеството. Извършват се собствени непрекъснати
измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, но дружеството е
освободено от норми за допустими емисии, поради това, че в периода 2008 – 2011 година
са разрешени 20 000 часа експлоатация. На дружеството е разрешена експлоатация на два
ЕК от Министерски съвет с Протокол №41/17.11.2010 г. до 30.04.2011 г.
През 2010 г. „Топлофикация Сливен” ЕАД изпълни инвестиционно намерение за
редуциране на производствените мощности под 50 MW.
При контролните проверки в “Прогрес” АД, “Кераминвест” АД, “Ембул инвестмънт”
АД и “Палфингерпродукционстехник България” ЕООД, филиал с. Тенево е установено, че
операторите изпълняват условията от разрешителните чрез въведената система за
управление на околната среда, извършват изисквания от разрешителните им собствен
мониторинг, регулярно се води изискваната документация. “Ембул инвестмънт” АД е в
процедура по преразглеждане на КР, във връзка с инсталиране на нови производствени
мощности на площадката.
„Панхим” ООД 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 налагат имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС.
Операторите „Арсенал” АД – Завод 3, гр. Казанлък и Завод 4, гр. Мъглиж
изпълняват условията от КР. Дадените при проверките предписания са изпълнени в
поставените срокове.
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В „Ей и Ес – 3С Марица изток 1” ЕООД, обект ТЕЦ „Марица изток 1” и обект Депо за
сгуропепелина от ТЕЦ „Ей и Ес – 3С Марица изток 1”

са извършени 2 проверки по

изпълнение на условията от КР. Установено е изпълнение.
При проверката на Регионално депо за неопасни отпадъци на Общините Елхово и
Болярово е установено, че се изпълняват условията от комплексното разрешително за
фазата на строителството на депото. Строителството на първата фаза е завършило. В края
на 2009 г. обектът е приет с държавна приемателна комисия и е въведен в експлоатация в
края на 2010 г.
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
мощности на площадката, поради което се изпълняват само условията от КР, свързани с
отпадъчните води на площадката, генерирани от други ползватели на канализационната
система.
Операторът „Керамична къща Стралджа” ЕООД е в процедура по преразглеждане и
актуализиране на издаденото му КР, във връзка с голям брой планирани промени в
работата на инсталацията. Води се кореспонденция с МОСВ и се представя изискваната
информация. При проверка на площадката е установено, че се изпълняват условията от
КР, които не са свързани с промените.
През 2010 г. не е извършена проверка по изпълнение на условията от КР №225НО/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.
През 2010 г. са извършени комплексни проверки на 3 свинеферми и 4 птицеферми,
при които е констатирано, че операторите изпълняват условията от КР. Успешно се
прилага в дружествата системата за управление на околната среда, отговаряща на
поставените в КР изисквания. Дадените при проверките предписания са изпълнени в
поставените срокове.
При проверките по изпълнение на условията от КР на „Булгартрансгаз” ЕАД –
компресорни станции „Лозенец” и „Странджа” също е установено изпълнение на
условията от разрешителните.
Целта на контрола по КР е повишаване степента на изпълнение на условията от тях.
При извършените проверките през отчетния период е констатирано, че операторите
изпълняват условията от КР. Прилага се системата за управление на околната среда,
отговаряща на поставените в КР изисквания. Извършва се собствения мониторинг на
емисиите в атмосферния въздух, на отпадъчните и подземни води, на почви и шум, по
посочените показатели и периодичност. Води се изискваната от КР документация,
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доказваща изпълнението на условията от разрешителните. При поискване от РИОСВ се
предоставя и допълнителна информация, касаеща изпълнението на условията от КР.
При извършваните проверки на място и както и по време на непрекъснатите
контакти с операторите се поставят пред тях нови предизвикателства за иницииране и
прилагане на допълнителни екологични мерки. Като изключително силна страна на
комплексните проверки е факта, че при тях се обхваща цялостната дейност на
проверяваните

оператори,

по

отношение

на

изискванията

на

екологичното

законодателство. Поради нарастващия броя на издадените комплексни разрешителни /33
към края на 2010 г. и 5 в процедура по издаване/ обаче, възниква необходимостта от
съкращаване продължителността на проверките, което от своя страна изисква по-голяма
интензивност при провеждането им.
Резултат от провеждането на контрола по изпълнение на КР е привеждането на
големите производствени предприятия, източници на замърсители на околната среда, в
съответствие с екологичните норми, изпълнявайки политиките, свързани с екологичните
предизвикателства пред които е изправено обществото ни.
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Информационна и образователна дейност
През 2010 г. РИОСВ-Стара Загора проведе с ученици от различни училища от
Старозагорска, Сливенска и Ямболска области 6 образователни кампании. Мероприятията
стартираха на 2 февруари с отбелязване на Международния ден на влажните зони.
Проведоха се: Деня на водата - на 22 март, на 22 април - Деня на Земята, 22 май - Деня на
биологичното разнообразие, 5 юни Световния ден на околната среда и Седмицата на
мобилността (16-22 септември).
Експертите от различни направления взеха участие в

информационното

обезпечаване и работа с ученици от основния и средния курс на училища от различни
населени места не само по време на кампаниите, но и при индивидуални посещения в
Информационния център на Регионалната инспекция. Дейностите и темите на
мероприятията бяха свързани и подчинени на водещата инициатива за годината на
биологичното разнообразие. Мероприятията се провеждаха на открито, сред природата.
Дейностите включваха залесявания в дом за деца, лишени от родителска грижа, вземане на
водни проби и анализирането им в лаборатория, беседи и игри.
Мероприятията се осъществиха с подкрепата на Сдружението с нестопанска цел
„Зелени Балкани”-Стара Загора, Общини Раднево, Елхово, Мъглиж и училищните
ръководства.
На основание чл. 17 и чл. 30 от Закона за опазване на околната среда и Закона за
достъп до обществена информация в РИОСВ-Стара Загора през изминалите 9 месеца на
2010 г. са постъпили 62 заявления от кметове на общини, неправителствени организации,
фирми и студенти. На 42 от тях, в законоустановения срок, са издадени решения за
предоставяне на пълен достъп до налична или нарочно обработена информация,
съхранявана в РИОСВ- Стара Загора.
9 от заявленията са препратени по компетентност, като 6 от тях се отнасят за данни,
които се съхраняват в Изпълнителна агенция по околна среда. Заявителите на информация
са уведомени за това. Други 2 от заявленията са свързани със смяна предназначението на
земеделски земи и също са препратени по компетентност до регионалните структури на
Министерството на земеделието и храните в град Ямбол и Хасково. Частична информация е
предоставяна на „Зелената партия”, във връзка с тяхно искане за количества отпадъци, но по
отношение на другия поставен въпрос-за методиката на калибриране на анализатори на
измервателните станции, контролиращи качеството на атмосферния въздух в региона,
РИОСВ препрати, по компетентност, до ИАОС и информира заявителя. Изготвени са и 6
отговора на въпроси за качеството на въздуха в област Стара Загора от съветник в Общински
съвет-Стара Загора, за достъп до документация, свързана с изграждането на регионално
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депо за отпадъци. Още 4 от заявителите на информация, по Закона за достъп до обществена
информация, са информирани, че исканите от тях данни са публикувани на интернет
страницата. Трите се отнасят за постъпили инвестиционни намерения, които ще се
изграждат в близост или в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000,
а един от заявителите е информиран, че данните за издадените разрешителни по чл. 37 от
ЗУО за дейности с отпадъци може да се намерят на интернет страницата на ИАОС – София.
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Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им
Заявле
ние №

1

Вид на
исканата
информация
2

Заявител
журналисти гражда НПО
ни
3
4
5

Инвестиционн
и намерения за
изграждане на
5156/29.1 фотоволтаични
2.2009 г. инсталации

165/19.01
.2010 г.
235/21.0
1.2010 г.

302/27.0
1.2010 г.

360/01.0
2.2010 г.

Решения за
преценка
необоходимост
та от ОВОС на
инвестиционни
намерения за
изграждане на
ВЕИ
Доклад по
ОВОС на
Инвестиционн
о намерение
издадени
разрешителни
за дейности с
отпадъци с код
191210
имисионен
контрол на
териториятана
село Полски
градец

Решение за
Решение за
Мотиви Обжалван Друго
предоставяне на
отказ за
за
е
достъп до
предоставяне на отказа
Други
информация
достъп до
информация
6
7
8
9
10
11

РД - 16фирма 1/12.01.2010 г.

фирма
Зелени
Балкан
и

РД - 16-2/
21.01.2010 г.

Общин
а
РД-16Раднево 3/09.02.2010 г.
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непотърс
ена
информа
ция
отговор
за
налично
ст на
информа
цията на
интерент
страниц
ата на
РИОСВ
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457/08.0
2.2010 г.

458/08.0
2.2010 г.

363/01.0
2.2010 г.

432/04.0
2.2010 г.

364/01.0
2.2010 г.

456/08.0
2.2010 г.

местоположени
е на земеделска
земя и
отстоянието й
до Натура зони
местоположени
е на земеделска
земя и
отстоянието й
до Натура зони
собствени
непрекъснати
измервания на
обекти на
тгериторията
на област Стара
Загора
Анализ на
качеството на
атмосферния
въздух в град
Стара Загора
по показатели
азотен диоксид
и сероводород
информация за
отпадъци с код
20020,
дисперсионен
модел на
разсейване на
сероводород
Инвестиционн
и намерения в
Натура 2000 за
отчитане на
кумулативен
ефект

584/15.0 копия от

граждан
ин

РД-164/09.02.2010 г.

граждан
ин

РД-165/09.02.2010 г.

Зелена РД-16партия 6/09.02.2010 г.

Общинс
ки
съветни
к Стара
Загора

Зелена
партия

фирма
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2.2010 г. протоколи
води за река
Бедечка и
почвени проби
от село Малка
Верея.

Инвестиционн
и намерения за
654/19.0 ветрогенератор
2.2010 г. и
Данни КАВ
563/12.0 въздух от 2002
2.2010 г. до 2010 г.
Данни КАВ
564/12.0 въздух от 2002
2.2010 г. до 2010 г.
Данни КАВ
568/12.0 въздух от 2002
2.2010 г. до 2010 г.
Данни КАВ
571/12.02 въздух от 2002
.2010 г. до 2010 г.
Данни КАВ
572/12.0 въздух от 2002
2.2010 г. до 2010 г.

7/16.02.2010 г.

Зелени
Балкан
и
За чист
въздух
на
Стара
Загора
За чист
въздух
на
Стара
Загора
За чист
въздух
на
Стара
Загора
За чист
въздух
на
Стара
Загора
За чист
въздух
на
Стара
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информ
иране за
наличие
на тези
данни на
интернет
страниц
иата на
РИОСВ
препрате
ни по
компете
нтност
до ИАОС
препрате
ни по
компете
нтност
до ИАОС
препрате
ни по
компете
нтност
до ИАОС
препрате
ни по
компете
нтност
до ИАОС
препрате
ни по
компете
нтност
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Данни КАВ
573/12.0 въздух от 2002
2.2010 г. до 2010 г.

727/16.0
3.2010 г.

456/24.0
3.2010 г.
1011/17.0
3.2010 г.

Данни КАВ
въздух и
почвите в
района на
"Бисер олива"
Инвестиционн
и намерения в
близост до
ветропарк
"Зелена
енергия Сакар"
данни КАВ
през 2009 г. от
ДОАС - Могила
местонахожден
ие на
земеделски
имот

1021 от
17.03.201
0 г.
1052 от
19.03.201 ИН в ЗЗ "Река
0 г.
Тунджа1"
1140 от
24.03.20 ИН в ЗЗ "Адата
10 г.
Тунджа1"
1306 от
01.04.201 ИН в зз"Сакар"

Загора

до ИАОС

За чист
въздух
на
Стара
Загора

препрате
ни по
компете
нтност
до ИАОС
отговор
до зая
витeля
че не са
из
вършван
и
измерва
ния по
двата
ком
понента

фирма

инвести
тор
община
Стара
Загора

Рд-168/05.03.2010 г.
РД-16-9/
18.03.2010 г.

РД -16-10 от
фирма 22.03.2010 г.
РД - 16-11 от
фирма 26.03.2010 г.
РД-16-12 от
фирма 31.03.2010 г.
РД - 16-13 от
фирма 9.04.2010 г.
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0 г.
1364 от
07.04.20 информация за
10 г.
гуми
абиотични и
биотични
фактори в ПР
1416от
"Долна
12.04.201 Топчия" и
0 г.
"Балабана"
1572 от протоколи от
21.04.201 измерване на
0 г.
шум
1499 от
16.04.201
0 г.
1972 от
21.05.201
0 г.

мониторинг
води рета
Тунджа
протоколи
мониторинг
река Тунджа

смяна
предназначени
1884 от е на
27.05.201 земеделски
0 г.
земи
смяна
предназначени
1885 от е на
27.05.201 земеделски
0 г.
земи
доклад по
1957 от ОВОС на
20.05.20 регионално
10 г.
депо за

РД 16-14 от
фирма 12.04.2010 г.

РД 16-15 от
студент 20.04.2010 г.
РД - 16-16 от
фирма 24.04.2010 г.
препрате
ни по
компете
нтност
до ИАОС
РВМС

РД - 16-17 от
26.05.2010 г.

гражда
нин

гражда
нин
инициа
тивен
комитет
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препрате
ни по
компете
нтност
до ОД
"Земеде
лие"
препрате
ни по
компете
нтност
до ОД
"Земеде
лие"
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отпазъци
информационн
и намерения за
2064 от възобновяеми
04.06.20 енергийни
10 г.
източници
отпадъци,
генерирани от
дейността на
топлоелктриче
ска централа в
2038 от района на
28.05.20 комплекс
10 г.
"Марица изток"
2041 от
28.05.20 инвестиционни
10 г.
намерения
2129 от
03.06.20 инвестиционни
10 г.
намерения
инвестиционни
2290 от намерения в
18.06.201 Централен
0 г.
Балкан буфер
2231 от
11.06.201 инвестиционни
0 г.
намерения
2232 от
11.06.201
0 г.
Решение по ОС

издадени
2560 от решения за
09.07.20 преценка на
10 г.
ВЕИ

ТППСтара РД-16-18 от
Загора 04.06.2010 г.

РД-16-19 от
07.06.2010 г.
да

РД - 16-20 от
07.06.2010 г.

да

РД - 16-21 от
17.06.2010 г.

да

РД - 16-22 от
18.06.2010 г.

да

РД-16-23 от
18.06.2010 г.

да

РД-16-24 от
18.06.2010 г.

да
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отговор
че
информа
цията е
налична
на
интернет
страниц
ата
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инвестиционни
намерения в ЗЗ
25 92 от "Свети
12.07.201 Илийски
0 г.
възвишения"

доклад по
ОВОС на ИН
на съоръжение
за третиране на
2545 от отпадъци в
08.07.20 Старозагорски
10 г.
ретгион
Решение по ОС
на
инвестиционно
намерения за
2601 от изграждане на
13.07
соларен парк
протоколи от
2689 от измерване
26.07.20 качеството на
10 г.
въздуха

РД - 16
фирма 25/14.07.2010 г.
отговор,
че към
момента
докладъ
те
обществ
ено
достъпен
н всички
засегнат
и
общини

да

РД-16-26 от
фирма 26.07.2010 г.
РД-16-27 от
фирма 26.07.2010 г.

2828 от
28.07.20
10 г.
2936 от
05.08.20
10 г.

информация за
фирми с
разрешителни
по ЗУО
протоколи от
измерване на
КАВ

фирма
община
Казанл РД - 16-28 от
ък
10.08.2010 г.

3192 от

ИН в ЗЗ

фирма РД-16-29 от
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отговор
за налич
ност на
информа
цията на
страниц
ата на
ИАОС
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30.08.20 "Западна
10 г.
Странджа"
ИН в ЗЗ
3169 от "Централен
27.08.20 Балкан 10 г.
буфер"
протоколи от
3404 от обществено
21.09.201 обсъждане на
0 г.
ИН
3437 от ИН в
24.09.20 ЗЗ"Язовир
10 г.
Копринка"
3306 от
24.09.20 ИН в ЗЗ "рРека
10 г.
Тунджа1"
ИН в ЗЗ
"Сините
камъни 3606 от Гребенец" и
11.10.201 "Твърдишка
0 г.
планина"
3606 от
11.10.201 ИН в ЗЗ
0 г.
"Сакар"
3903 от
05.10.201
0 г.
Доклади по ОС
3943 от
10.11.201
0 г.
4029 от
19.11.201
0 г.

емисии от
обекти в град
Стара Загора
протокол от
заседание на
РЕЕСна ДОВОС
протокол
4147 от емисии на
03.12.201 вредни
0 г.
вещества от

03.09.2010 г.

РД-16-30 от
фирма 03.09.2010 г.
иници
ативен
комите
т

РД-16-31 от
24.09.2010 г.
РД - 16-32 от
фирма 24.09.2010 г.
РД - 16-33 от
фирма 24.09.2010 г.

РД - 16-34/
фирма 22.10.2010 г.
РД - 16-35/
фирма 02.11.2010 г.
Зелени
Балкан
и

РД - 16-36/
18.11.2010 г.
Тракий
ски
универс РД - 16-37/
итет
24.11.2010 г.
РД - 16-38/
фирма 24.11.2010 г.
РД - 16-39/
фирма 06.12.2010 г.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

ДОКЛАД за състоянието на околната среда през 2010 г.

дървопреработ
вателно
дружество
4066 от режим на
03.12.201 работа на ТЕЦ
0 г.
от ЕК "Марица
изток"
4199 от ИН в ЗЗ
08.12.201 "Марица
0 г.
първомай"
системи за
пречистване на
отпадъчни
газове и
4198 от параметри на
08.12.201 изпускащи
0 г.
устройства

Тракий РД - 16-40/
ски
07.12.2010 г.
универс
итет
РД - 16-41/
фирма 08.12.2010 г.

РД - 16фирма 42/21.12.2010 г.

Забележки: Информацията, която се попълва в колона № 11 “Друго” е следната:
- Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган (териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по
ЗДОИ субекти) за вземане на отношение по компетентност.
- Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя.
- Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление или когато заявителя не е конкретизирал
исканата информация.
- Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за достъп/отказ за предоставяне на информация.
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Административно – наказателна отговорност и принудителни
административни мерки
За отчетния период в РИОСВ-Стара Загора са съставени 59 акта за установяване
на административни нарушения и са издадени 53 наказателни постановления на обща
стойност 524 420 лв. За сравнение – през 2009г. съставени 54 акта и са издадени 41
наказателни постановления на обща стойност 116 040 лв.
Преобладаващите деяния, за които са съставяни актовете за установяване на
административни нарушения, са свързани със замърсяване на водни обекти,
вследствие на аварийни ситуации. Административно-наказателни производства са
образувани

и

за

неизпълнение

на

дадени

задължителни

предписания

на

контролираните лица, неизпълнение на условия от комплексно разрешително;
нерегламентирано заустване на отпадъчни води;; изпускане на отпадъчни води във
воден обект, които не съответстват на ИЕО; предизвикване на вредни изменения върху
почвата; извършване на нерегламентирани дейности в защитени територии – сеч и
събиране на дърва за огрев; експлоатация на депа след нормативно установения срок и
др.
По три от издадените актове е прекратено производството с резолюция на Директора,
поради отпаднало правно основание, след промява на нормативната база.
От издадените през отчетния период наказателни постановления, са обжалвани 11. По
едно от производствата наказателното постановление е потвърдено, едно е намалено,
две са отменени. За останалите съдебните производства не са приключили.
Запазва се посочения и през предходната година значителен дял на наказателните
постановления, за които след влизането им в сила, наложените глоби и имуществени
санкции са изплатени доброволно. За отчетния период по двадесет и седем
наказателни постановления, което представлява 59%, сумите доброволно са приведени
от лицата по сметка на ПУДООС, а останалите

преписки са изпратени в АДВ, за

принудителното събиране на публичните вземания. При анализа на административнонаказателната дейност на РИОСВ гр. Стара Загора, може да се направи извод, че
наложените административни наказания постигат по отношение на значителна част от
санкционираните лица, целите на специалната превенция по чл.12 от Закона за
административните нарушения и наказания.
През годината са издадени 3 заповеди за налагане на принудителни административни
мерки – спиране на производствена дейност. Две от тях са обжалвани, като и двете са
потвърдени от съда.

Принудителни административни мерки са приведении в

изпълнение, с което е прекратено увреждането на околната среда.
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През 2010г., при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите
норми и/или неспазване на определените в разрешителните или в комплексните
разрешителни емесионни норми и ограничения на юридически лица с наказателни
постановления от директора на РИОСВ гр. Стара Загора, са наложени двасет и осем
текущи и еднократни санкции по чл.69 от ЗООС, срещо 25 за 2009г. Две от санкциите
са в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух, а двадесет и пет – в
опазване на водите и една за превишаване на нормите за шум.
Размерът на преведените суми по наложените санкции за този период е 123 186,50 лв
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Политика по околна среда на местно ниво
Основни приоритети за сектор „Околна среда” от Националната стратегия за
интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България за периода 20062015 г. са:
Приоритет № 1. Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за
събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води;
Приоритет № 2. Доизграждане и рехабилитиране на инфраструктурата за питейно
водоснабдяване;
Приоритет № 3. Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за
третиране на отпадъци.
Във връзка с това всички общини, разположени в териториалния обхват на
РИОСВ-Стара Загора са изготвили Общински програми от мерки и мероприятия за
опазване на околната среда или Общински планове за развитие, включващи действия
по опазване на околната среда.
Основните цели в тези програми и планове са дейности по:


подобряване състоянието на водите;



осигуряване на вода и преодоляване на режима на водопотребление в
значителен брой селища;



привеждане в съответствие с европейските норми и стандарти на
съществуващите съоръжения за третиране на отпадъците и изграждане на
нови съоръжения;



въвеждане на системи за разделно събиране и последваща повторна
употреба и рециклиране на отпадъците от бита и др.

Опазване на водите
В региона, контролиран от РИОСВ-Стара Загора, функционират пет селищни
пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ). В поречието на р. Тунджа са
ГПСОВ - Сливен, ГПСОВ - Казанлък и ГПСОВ - Павел баня, а на р. Марица ГПСОВ Нова Загора и ГПСОВ - Раднево. За подобряване на работата и качеството на
заустваните отпадъчни води „В и К” дружествата, експлоатиращи селищните
пречиствателни станции изпълняват програмите от мерки, свързани с намаляване на
замърсяването

–

извършени

са

ремонтни

и

профилактични

дейности

на

пречиствателните съоръжения. В резултат на това данните от проведения емисионен
контрол показват ефективна работа на пречиствателните станции на гр. Казанлък и
гр. Павел баня.
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Без пречистване продължават да се заустват канализационните системи на

гр.

Стара Загора, гр. Ямбол, гр. Елхово, гр. Гълъбово, гр. Чирпан и гр. Тополовград, което
води до увеличаване товара на замърсяване на повърхностните водоприемници в
поречията на реките Тунджа и Марица.
Предприети действия и реализирани резултати за снижаване внасяния във
водоприемниците товар от замърсители, чрез :
-

през 2010 приключиха строително-монтажните дейности по изпълнението на
проект „Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна
и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” гр.Казанлък и изграждане на
канализационна помпена станция и тласкател, с. Овощник , финансиран със
средства

от

Кохезионния

фонд

на

Европейския

съюз

и

национално

съфинансиране. Строителството на посочените съоръжения ще доведе до
прекратяване изливането на непречистените отпадни води на селото в р. Тунджа
и замърсяването на вододайната зона на гр. Стара Загора
-

приключиха строително-монтажните работи по изграждане на ГПСОВ за град
Стара Загора, провеждат се пусково-наладъчни работи.
реконструкцията и модернизацията на „водната линия” на ГПСОВ

-

гр. Сливен по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен.
Във връзка с Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчните води от населените
места за реализиране на проектния и инвестиционен процес за водоснабдителни и
канализационни системи на населени места, за рехабилитация на В и К мрежи и
изграждане на селищни пречиствателни станции на големите агломерации, през
2010г. са изготвени 10 становища за приоритетност на представени инвестиционни
проекти за подкрепа на различни финансови инструменти чрез отпускане на средства
по различни програми.
Управление на отпадъците
В съответствие с Националната политика по управление на отпадъците на местно ниво
приоритетите са:
- Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, както и степента на
тяхната опасност
- Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци
- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и
транспортиране на отпадъците
- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците
- Управление на специфичните потоци отпадъци, според изискванията на ЕС
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В сравнение с предходната година е постигнато следното
-

Намаляване количеството на отпадъците за депониране, чрез въвеждане на
системи за разделно събиране на отпадъци в 12 общини – Стара Загора,
Раднево, Чирпан, Павел баня, Мъглиж, Сливен, Нова Загора, Ямбол, Стралджа,
Елхово, Болярово и Казанлък.

-

В Община Братя Даскалови е въведена организирана система за сметосъбиране и
извозване на отпадъците до общинското депо на общена Чирпан.

-

Закрити са 42 нерегламентирани сметища на обща площ 238,7 дка в общини:
Мъглиж – 121,7 дка, Елхово– 35 дка, “Тунджа” – 72 дка и Братя Даскалови – 10
дка.
Въведено е в експлоатация “Регионално Депо неопасни отпадъци на общини

Елхово и Болярово”.
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Списък на използваните съкращения:
ГГИ

Голяма горивна инсталация

ГЗ

Гражданска защита

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДБ

Държавен бюджет

ДОВОС

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ЕК

Енергиен котел

ЕО

Екологична оценка

ЗАНН

Закон за административните нарушения и наказания

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществени поръчки

ЗПБ

Закон за подземните богатства

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИУМПС

излезли от употреба моторни превозни средства

ЗЗВВХВП

Закона за за защита от вредното въздействие на химичните вещества и

препарати
КАВ
КВС

Качество на атмосферния въздух
картата на възстановената собственост

КПКЗ (IPPC) Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
КР

Комплексни разрешителни

ЛОС

летливи органични съединения

МАС

мобилна автоматична станция

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НДЕ

Норми за допустими емисии

НП

Наказателно постановление

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда
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НСРЗ

Национална служба “Растителна защита”

ОХВ

Опасни хичмични вещества

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПРЗ

Препарати за растителна защита

ПС

Прагова стойност

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУР

План за управление на разтворители

ПХБ

полихлорирани бифенили

РОУКАВ

райони за оценка и управлениена качеството на атмосферния въздух

РИОКОЗ

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

РЛ

Регионална лаборатория

РСРЗ

Регионална служба “Растителна защита”

СДН

Средноденонощна норма

СНИ

Собствени непрекъснати измервания

СОИ

Сяроочистващи инсталации

СРП

Система за ранно предупреждение

СЧН

Средночасова норма

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа
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