
ІV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

1. ОВОС И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Сред най-важните мерки за интегриране на екологичните изисквания в 

различните икономически сектори и тяхното ефективно използване, гарантиращо 

предотвратяването или намаляването на замърсяването на околната среда са 

процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична 

оценка на планове (ЕО) и програми и оценката за съвместимост (ОС). 

Оценката на въздействието върху околната среда е превантивен инструмент за 

идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във 

всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата на ранния етап от 

тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на 

конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите 

от ОВОС следва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на инвестиционните проекти. Процедурата не е самостоятелна за 

крайно разрешаване на инвестиционни предложения, нейното провеждане е съобразено 

с националните процедури за проектиране, одобряване и разрешаване на 

инвестиционни проекти. 

Екологичната оценка е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните 

значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и 

програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на 

изготвяне. 

Чрез провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС се постигат заложените в 

ЗООС основни принципи – устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска 

за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред 

последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на 

вземане на решения в областта на околната среда. С програмата се цели развитие и 

прилагане на екологична оценка за програмите и плановете в различни области на 

икономиката. С прилагане на процедурата по ОВОС се отчитат екологичните 

изисквания при строителството и експлоатацията на инвестиционни предложения за 

строителство, дейности и технологии.  

Чрез ЕО и ОВОС се отчитат екологичните проблеми на най-ранния етап на 

вземане на решение, а чрез провеждането на консултации и обществени обсъждания - 



със съответните общини, кметства и засегна население се постига заложената 

прозрачност и участието на обществеността при вземането на решение. Прилагането на 

превантивните инструменти се подпомага чрез осигуряване на актуална информация по 

хода на процедурите чрез поддържане на публични регистри. Тези постижения могат 

да бъдат характеризирани като силни страни при провеждането на процедурите по ЕО 

и ОВОС. Възможността за поставянето на определени условия при реализацията на 

някои инвестиционни предложени и осъществяването на контрол върху изпълнението 

им също е една от силните страни на превантивната дейност. 

Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването 

на инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано с местоположението и 

технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до 

ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда. 

С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение 

на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво 

развитие. Екологичната оценка се съвместява изцяло с действащите процедури за 

изготвяне и одобряване на планове и програми. Органите, отговорни за одобряване и 

прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището по екологична 

оценка. 

Направление „Превантивна дейност” е отговорно за обобщаване на 

информацията за хода на процедурите по ОВОС и ЕО, включително и за контрола на 

решенията по ОВОС. 

Процедурата по ОВОС е строго регламентирана в ЗООС и подзаконовата 

нормативна уредба по околна среда и се спазва от страна на възложители и експерти. 

През 2014 г. не са провеждани заседания на Експертния екологичен съвет при 

РИОСВ – Стара Загора и не са издавани решения по ОВОС и становище по екологична 

оценка. 

Издадени са 95 решения за преценяване необходимостта от изготвяне на 

ОВОС, при 89 за 2013 г. и 4 са преценки за екологична оценка, докато през 2013 г. те са 

9. През 2014 г. са издадени 99 становища във връзка със съвместимите процедури по

ОВОС/ЕО/ОС, при съответно 71 за 2013 г. 



През 2014г. продължава спада в инвестиционните намерения. 

Разпределението по отрасли е както следва: 

- ВЕИ инсталации - 7– за производство на биогаз от растителни и животински

субстанции; 

- намерения в областта на селското стопанство – хидромелиоративни дейности

28; 

- ИП за отглеждане на животни (рибарници, кравеферми и ферми за птици) 28;

- за добиви на подземни богатства -2;

- дейности с отпадъци- площадки за ИУМПС и ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО - 5;

- за изграждане на предприятия в хранително – вкусовата промишленост- 7;
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- обекти с обществено предназначение – 9 и 37 бр.други.

За област Стара Загора има най - сериозен инвеститорски интерес и са 

издадени общо 49 решения, следват област Сливен и Ямбол - с по 19 решения и област  

Хасково, община Тополовград- 8 решения. 

През 2014 г. са осъществени 7 контролни проверки на място за установяване 

на изпълнението на условията в издадени решения по ОВОС. Контролът не установи 

нарушения на поставените условия и съответно не са издавани предписания. 

Извършени са 2 проверки на място на инвестиционни предложения. 

През периода не е извършвано наблюдение и контрол по изпълнение на мерки 

и условия в становища по ЕО и наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и 

условия в решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, тъй като 

не са постъпили в РИОСВ доклади от наблюдение и контрол. 
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ІV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

2. КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването и Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, изискват 

инсталациите, които попадат в приложното им поле, да се експлоатират в съответствие 

с разрешителни, включващи норми за допустими емисии, основани на най-добри 

налични техники (НДНТ), целящи предотвратяване или намаляване на емисиите и 

въздействието им върху околната среда. 

Предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водата и 

почвата са предмет на разрешително, издавано в съответствие с Директивата за КПКЗ и 

Глава VII от ЗООС. 

Комплексни разрешителни /КР/ се издават за инсталации, попадащи в обхвата 

на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС и с тях се определя комплексния 

подход за контролиране на инсталациите и опазване на околната среда. 

Основната дейност в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването и екологична отговорност” е осъществяване на контрол по изпълнение 

на условията в комплексните разрешителни по чл.117, ал.1 от ЗООС и участие в 

процедури по издаване, изменение, актуализиране и отменяне на разрешителните. 

Таблица 1 Разпределение по дейности, съгласно Приложение № 4 на ЗООС (по чл.117, 

ал.1 и ал.2) 

Категория промишлена дейност Оператори с КР през 2014 г. 

т.1.1.  Горивни инсталации с обща 

номинална входяща топлинна мощност, 

равна или по-голяма от 50 MW. 

1. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, гр. Раднево

2. „КонтурГлобал Марица Изток 3”АД, с. Медникарово

3. „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово

4. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово

5. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Странджа”, с. Горска

поляна

6. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Лозенец”, с. Лозенец

7. ТЕЦ на „Ямболен” АД, гр. Ямбол

т.2.2 Инсталации за производство на 

чугун и стомана (първично или вторично 

топене), включително непрекъснато 

леене, с капацитет над 2,5 т за час. 

8. „Прогрес”АД, гр. Стара Загора

9. „Ремотекс-Раднево” ЕАД, гр. Раднево

т.2.6 Инсталации за повърхностна 

обработка на метали и пластмаси чрез 

електролитни или химични 

процеси, при които обемът на ваните за 

обработка е над 30 кубични метра. 

10. „Палфингер Продукционстехник България”ЕООД, с.

Тенево, общ. Тунджа

т.3.5 Инсталации за изработване на 11. „Керам Инвест”АД, гр. Сливен

Boris
Textbox



керамични продукти чрез изпичане, по-

конкретно покривни керемиди, тухли, 

огнеупорни тухли, плочи, каменинови 

или порцеланови изделия, с 

производствен капацитет над 75 т за 

денонощие и/или с капацитет на пещта за 

изпичане над 4 кубични метра 

и с плътност на подреждане за една пещ 

над 300 килограма/кубичен метър. 

12. „Керамична къща Стралджа” ЕООД, гр. Стралджа

т.4.1б) кислородсъдържащи 

въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, 

кетони, карбоксилни киселини, естери и 

смеси от естери, ацетати, етери, прекиси и 

епоксидни смоли;  

т. 4.1з) 

13. „Био ойл” ООД, с. Опан, общ. Опан

14. „Панхим” ООД, гр. Стара Загора, т.4.1 з

т.4.6 Инсталации за производство на 

експлозиви. 

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

16. „Арсенал” АД, завод 4, гр. Мъглиж

т. 5.4 Депа, приемащи над 10 т за 

денонощие отпадъци, или с общ 

капацитет над 25 000 т, с изключение на 

депата за инертни отпадъци. 

17. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево-Депо за

неопасни отпадъци „ОСН”

18. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево-Депо за

неопасни отпадъци „НМ”

19. „Ей И Ес-Марица Изток 1”ЕООД, гр. Гълъбово

20. Регионално депо за неопасни отпадъци на общините

Елхово и Болярово

21. Регионално депо за неопасни отпадъци от

населените места в общини Ямбол, Нова Загора,

Тунджа, Сливен и Стралджа

22. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ.

Раднево

23. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово

24. „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр. Сливен

т. 5.5 Временно съхраняване на опасни 

отпадъци, които не попадат в приложното 

поле  на т. 5.4 – закрит склад за 

съхраняване на опасни отпадъци  

25. „БалБок Инженеринг” АД, площадка землище с.

Хрищени, общ. Стара Загора

т.6.2 Инсталации за предварителна 

обработка (дейности, като измиване, 

избелване, мерсеризиране) 

или багрене на текстилни влакна и/или 

текстил с капацитет над 10 т за 

денонощие.  

26. „Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара Загора

27. „Колхида Сливен”АД, гр. Сливен

28.„Е. Миролио” ЕАД, дивизия „Лана”, гр. Сливен

29. „Е. Миролио” ЕАД, пл. Ямбол

т. 6.4.1 Кланица с производствен 

капацитет над 50 тона трупно месо за 

денонощие 

30.„Градус 1” ООД, гр. Стара Загора, птицекланица 

„Градус” 

т. 6.4.2 „б” Инсталация за обработване и 

преработване единствено на растителни 

суровини с производствен капацитет над 

300 тона готова продукция за денонощие 

31.„Загорка” АД, гр. Стара Загора 

Т. 6.4.2 „в” „бб” Инсталация за 

обработване и преработване на 

животински и растителни  суровини, 

както в комбинирани така и в отделни 

продукти 

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

Загора  

т.6.5 Инсталации за обезвреждане или 33. „Жюлив” ООД, гр. Стара Загора



оползотворяване на животински трупове 

или животински отпадъци с капацитет 

над 10 т за денонощие 

т.6.6. Интензивно отглеждане на птици 

или свине: а) с над 40 000 места за птици; 

34. ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55”, площадка с. Баня,

общ. Нова Загора

35. „Градус-1” ООД, площадка Чирпан

36. „Милениум-2000”ООД, площадка с. Рупките, общ.

Чирпан

37. „Градус-1”ООД, с. Зимница, общ. Тунджа

38. „Градус-1” ООД, птицекомбинат Ямбол, с. Безмер и

с. Болярско, общ. Тунджа

39. „Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с.

Панаретовци

40. „Биоинвест”ЕООД, гр. Стара Загора, площадка с.

Памукчии

41. „Джени груп” ЕООД, с. Панаретовци, общ. Сливен

42. „П. С. В. Груп” ООД, с. Боздуганово, общ. Раднево

т.6.6 Интензивно отглеждане на птици 

или свине:  

б) с над 2000 места за свине за угояване 

(над 30 килограма), или  

 в) с над 750 места за свине майки. 

43. „Аякс-95”ООД, площадка с. Боздуганово, общ.

Раднево

44. „Свиком” ЕООД, гр. Сливен

45. „Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево, общ.

Тунджа

46. „Аякс-1” ЕООД, площадка с. Пъстрен, общ. Опан

През 2014 г. в процедурата по издаване на комплексни разрешителни са 

разгледани и изготвени становища по 3 нови заявления за увеличаване капацитет на 

инсталациите на: „Прогрес” АД, гр. Стара Загора, „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр. 

Сливен и „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово. 

През 2014 г. са изготвени 4 становища по проекти на комплексни 

разрешителни на „Прогрес” АД, гр. Стара Загора, ДНПО на „Топлофикация-Сливен” 

ЕАД, гр. Сливен, „Еко Фарм-2005” ЕООД, гр. Сливен, пл. с. Панаретовци и „П. С. В. 

Груп” ООД, с. Боздуганово, общ. Раднево. 

Във връзка с планирани промени в работата на инсталации с КР, през 2014 г., 

са проведени 2 процедури по преразглеждане на комплексни разрешителни и е взето 

участие в заседанията на специализирания състав на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) 

при ИАОС. Издадени са 2 становища за наличието на съответствие на планираната 

промяна в работата на инсталацията с нормативната уредба по околна среда, 

необходимостта от актуализиране и изменение на разрешителните. 

В изпълнение на чл. 125, ал. 1, т. 6 от ЗООС и условията от КР, в срок до 

31.03.2014 г., общо 38 оператора са представили в РИОСВ-Стара Загора годишните си 

доклади за изпълнение на условията в КР през 2013 г. Извършена е проверка на 

пълнотата, качеството и достоверността на докладваната информация в тях. 



Установени са непълноти и пропуски в 4 от докладите, за което е изискана 

допълнителна информация от операторите. 

Инсталациите с издадени комплексни разрешителни на територията, 

контролирана от РИОСВ-Стара Загора през 2014 г. нарастват на 46, от които: 

- 38 - действащи инсталации;

- 2 – с незапочнало строителството -Регионално депо за неопасни отпадъци от

населените места в общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа и 

„Жюлив” ООД, гр. Стара Загора; 

- 4 - с временно прекратена дейност -„Биоивест” ЕООД, гр. Стара Загора, пл. с.

Памукчии; „Ремотекс-Раднево” ЕАД, гр. Раднево; ТЕЦ на „Ямболен” АД, гр. Ямбол и 

„Био ойл”ООД, с. Опан; 

- 2 - на етап изграждане -Депа за неопасни производствени отпадъци на „Брикел”

ЕАД, гр. Гълъбово и  „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр. Сливен 

През 2014 г. са издадени Комплексни разрешителни на 4 инсталации: 

„Прогрес” АД, гр. Стара Загора, ДНПО на „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр. Сливен, 

„Еко Фарм-2005” ЕООД, гр. Сливен, пл. с. Панаретовци и „П. С. В. Груп” ООД, с. 

Боздуганово, общ. Раднево 

Фигура 1 

Брой на издадени комплексни разрешителни за периода 2005 - 2014 г. 
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През 2014 г. предвидените и извършени проверки на инсталации с комплексни 

разрешителни са 27. 



 Резултатите от извършените проверки, издадените предписания и 

образуваните административно - наказателни преписки през годините показват, че през 

2014 г. операторите с КР изпълняват все по-отговорно изискванията на екологичното 

законодателство. 

Фигура 2  

Дадени и изпълнени предписания за периода 2005-2014 г. 
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При извършените проверки са издадени 15 предписания, които са изпълнени в 

поставените срокове. 

През 2014 г. са образувани 2 административно – наказателни процедури за 

констатирани нарушения по изпълнение на условията в комплексните разрешителни на 

„Панхим” ООД и „Загорка” АД. Образувана е 1 административно-наказателна 

процедура на „Континвест” ООД, гр. София, пл. гр. Ямбол за работа на инсталация за 

производство на неорганични соли без комплексно разрешително. 



Фигура 3   Резултати на образуваните АНП за периода 2005 г. – 2014 г. 
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Проверките за изпълнение на условията в комплексните разрешителни са 

включени в годишния план за контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора. Спрямо 

2013 г., през която са осъществени 40 проверки на 33 обекта, от които 27 са планови, 1 

проверка за уточняване капацитет на инсталацията и 12 извънредни проверки (4 - за 

изпълнение на предписания; 3 - по писма на МОСВ; 3 - по писма на ИАОС; 1 - по 

писмо на оператора „Биоинвест” ЕООД за временно прекратяване на дейността; 1 - за 

връчване на АУАН на оператора „Биоинвест” ЕООД)., през 2014 г. са извършени 39 

проверки на 29 обекта, от които 27 проверки са планови, 7 извънредни проверки (2 - за 

изпълнение на предписания; 4 - по писма на ИАОС; 1 проверка по писмо на 

„Топлофикация-Сливен” АД за съгласуване на мониторингови пунктове на почви). 

Резултати от извършени проверки на инсталации с КР 

В „КонтурГлобал 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. Изградена е 

оросителната система на сгуроотвала, и е въведена в експлоатация през 2011 г. През 

2013 г. е завършена подмяната на всички стари сгуропроводи с базалтирани и 

стъклопластови. Планирано е изграждане на продължение на двата нови 

стъклопластови сгуропровода по основната дига на сгуроотвал „Искрица”, за което 

през 2013 г. има издадено разрешително за строеж. 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 битово-фекални и за 

производствени отпадъчни води, 4 броя маслено-водни сепаратора, 2 броя утаителя за 

дъждовни води от въглищно стопанство. Изградена е и функционира инсталацията за 

обезводняване на гипс. Изпълнен е допълнителният проект за обхващане на всички 

дренажни тръбопроводи на сгуроотвала /6 бр. дренажи от източната страна на 

сгуроотвала/ за обект „Оросителна система на сгуроотвал Искрица-събиране на 

дренажните води от сгуроотвала и отвеждане до СШ в площадката на помпена 

станция”. Издадено е Разрешение за ползване №СТ-05-95/24.01.2014г. за обекта 

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. Извършена е модификации на Котел №3 и №4 

посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на нормализирани азотни 

емисии, намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на корозия по 

стените на пещна камера под въздействието на сулфиди.  

След направената промяна, са извършени СПИ от акредитирана лаборатория и от 

получените резултати се доказва спазване на НДЕ за този замърсител. През 2014 г. е 

извършена модификация на Котел №2 , предстои извършване на СПИ от акредитирана 

лаборатория. Отчетено е изпълнение на поставените условията в разрешителното. 

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, Блокове 7 и 8, със сяроочистващи 

инсталации СОИ 7 и СОИ 8. През 2013 г. е въведена в експлоатация СОИ (5-6). 

Изградена е и се експлоатира инсталация за обезводняване на гипсовата суспензия, 

която се образува от дейността на сяроочистващите инсталации на блокове от 1 до 6. 

От извършената проверка през 2014 г. е установено, че условията от КР се изпълняват. 

Всички котли се експлоатират със сяроочистващи инсталации. 

През 2014 г. „Брикел” ЕАД не е въвел в експлоатация пункт за мониторинг на 

нивата на серен диоксид, азотни оксиди и фини прахови частици. В част „Емисии в 

атмосферата” за неизпълнение на това условие и за експлоатация на енергийните котли 

без пречиствателно съоръжение са образувани 2 бр. АНП. За останалите условия в 

разрешителното е отчетено изпълнение. Издадено е комплексно разрешително за 

изграждане и експлоатация на ДНПО, като операторът временно съхранява отпадъците 



сгурия, шлака и дънна пепел от котли; увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища и 

твърди отпадъци от реакции на основата на калций на обособен сектор на депото. 

При извършената проверка по изпълнение на условията от КР в „Ей и Ес – 3С 

Марица изток 1” ЕООД, обект ТЕЦ „Марица изток 1”, е констатирано тяхното 

изпълнение. 

При контролните проверки в „Прогрес” АД, „Арсенал” АД - Завод 3, гр. 

Казанлък, „Арсенал” АД - Завод 4, площадка гр. Мъглиж, „Е. Миролио” ЕАД, гр. 

Сливен, площадка гр. Ямбол, „Колхида Сливен” АД е установено, че операторите 

изпълняват условията от КР с въведената система за управление на околната среда, 

спазват честотата на мониторинг, води се изискваната документация. 

Операторите „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен, площадка гр. Сливен, 

„Панхим” ООД и „Репродуктор по свиневъдство” АД изпълняват условията от КР, с 

изключение на тези, в които са поставени индивидуални емисионни ограничения на 

заустваните отпадъчни води. За установените нарушения са им наложени имуществени 

санкции по чл. 69 от ЗООС.  

„Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, филиал с. Тенево през 

2013 г. премина през процедура по преразглеждане и промяна на КР за въвеждане на 

нови производствени сгради на площадката и за монтиране на два броя 

каломаслоуловители. При проверката се констатира, че условията поставени с КР се 

изпълняват. При задължителен емисионен контрол от РИОСВ е констатирано 

превишение на ИЕО, за което е наложена имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС. 

„Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Лозенец” и КС „Странджа” изпълняват 

разписаните условия в комплексните разрешителни, с изключение емисии в 

атмосферния въздух по показатели „азотни оксиди” и „въглероден оксид”, за което са 

наложени санкции по чл. 69 от ЗООС. 

Депо за неопасни отпадъци на „Ей И Ес-Марица Изток 1” ЕООД; Депо за 

неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово и Обединени северни 

насипища на „Мини Марица Изток” ЕАД спазват се условията от разрешителните. 

Издадено е Решение за ползване за инсталация депо за неопасни производствени 

отпадъци (гипс от СОИ) на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, към м. декември в клетка 1 на 

депото няма депонирани отпадъци. 

При проверката в „Керамична къща Стралджа” ЕООД и „Керам Инвест” АД 

е установено изпълнение на условията. 



През 2014 г. са извършени проверки по условията от КР на „Аякс-95” ООД, пл. 

с. Боздуганово -свинеферма и „Еко Фарм-2005” ЕООД, с. Панаретовци-инсталация 

за интензивно отглеждане на кокошки носачки е констатирано изпълнение на 

условията от КР. 

През отчетния период са извършени първи проверки за изпълнение на условията 

от комплексни разрешителни издадени през 2013 г. на „БалБок Инженеринг” АД, гр. 

София, пл. Стара Загора, „Загорка” АД, „Градус-3” АД, пл. Нова Загора и „Градус 

1” ООД, Птицекланица „Градус”. За неизпълнение на условия от КР на „Загорка” АД 

е образувана АНП. 

За извършените проверки са изготвени 27 доклада, съдържащи констатираните 

факти и обстоятелства, относно съответствието на инсталациите с условията на 

разрешителните, които са съгласувани с операторите. 

Извършена е проверката на 38 годишни доклада по околна среда /ГДОС/ и са 

издадени 37 становища за тяхното утвърждаване,  не е утвърден допълнен ГДОС на 

„Ремотекс-Раднево”. В срок по електронен път са изпратени в ИАОС, гр. София, ГДОС 

на операторите с КР за 2013 г. 



ІV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

3. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични

щети

През изтеклата година за проверка бяха предвидени 5 оператора с комплексни 

разрешителни, на които няма поставени условия, касаещи Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Извършени са 5 проверки на 

планираните инсталации-Депа за неопасни производствени отпадъци на „Мини 

Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево за „Насипище Медникарово” и „Обединени 

северни насипища”; „Градус 1” ООД, пл. с. Зимница, общ. Стралджа; „Градус 1” 

ООД, пл. гр. Чирпан и „Милениум-2000” ООД, пл. с. Рупките, общ. Чирпан.  

От осъществените 27 проверки на инсталации с КР, 26 от тях имат поставени 

условия, касаещи изпълнението на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети. При 27 е установено изпълнение на тези условия, 

операторите са изготвили собствени оценки за възможни случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, както и за минимални 

размери на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети. 

Въз основа на изготвените оценки са планирани и остойностени мерки за 

възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени 

екологични щети. 

През 2014 г. не са констатирани случаи на непосредствена заплаха за 

екологични щети и щети върху околната среда, не са издавани заповеди за прилагане на 

превантивни/оздравителни мерки. 



ІV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

4. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на 
обществено поведение за грижа към околната среда

На основание чл.17 от Закона за опазване на околната среда през 2014 г. са подадени 28 

заявления за достъп до обществена информация от неправителствени организации, фирми, 

общини и граждани. На 19 от тях са издадени решения за предоставяне на достъп до налична 

първична или нарочно обработена информация в законоустановения срок. За останалите 9 на 

заявителя са изготвяни отговори съобразно поставените в тях въпроси. 

Заявленията, с които са изисквани данни за качеството на въздуха в различни населени 

места в обхвата на РИОСВ – Стара Загора са 6. Също толкова за постъпилите инвестиционни 

намерения в защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Заявления за 

резултати от извършваната контролна дейност са подадени от четири от общинските 

администрации в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора с цел вземане на компетентни 

решения. Искания за информация са постъпили за сключени договори по Закона за 

обществените поръчки, за издадени комплексни разрешителни и заповеди за обявяване на 

защитени територии и др. 

 През последните няколко години се наблюдава тенденция към понижаване броя на 

постъпващите заявления при сравняване на броя им през 2013 г. и 2014 г., съответно от 32 на 29. 

Това може да се обясни с увеличаване обема на публично достъпната информация, която се 

предоставя на обществеността чрез интерент страницата, чрез средства за масово осведомяване 

и др. 

Експерти от различни направления взеха участие в информационното обезпечаване и 

работа с ученици по повод отбелязването на шест международни екологични събития и 

кампании - 2 февруари - Международния ден на влажните зони, Деня на водата - на 22 март, 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). 



Мероприятията протекоха с посещения на защитени местности, работа с доброволци, 

потговяне на информация за историите и дейностите на различните екологични събития, 

презентации, беседи и други. 

 За трета поредна година всички експерти на РИОСВ – Стара Загора участваха в 

Националната кампания на БТВ Медия груп „Да изчистим България за 1 ден” и координираха 

дейностите свързани с организацията по предаване на отпадъците на териториите на 20-те 

общини. 



ІV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

5. Административно – наказателна отговорност и принудителни 
административни мерки

През 2014 г. експертите на РИОСВ-Стара Загора съставиха 30 акта за установени 

административни нарушения и са издали 21 наказателни постановления на обща 

стойност 129 100 лв., за сравнение през 2013 г., са съставени 38 акта за установяване на 

административни нарушения и са издадени 38 наказателни постановления на обща 

стойност 72 800,00 лв. 

От издадените 21 наказателни постановления 7 са по ЗООС (3 по ЗООС и 4 по 

Комплексни разрешителни по чл.164, ал. 1 от ЗООС; табл. 8.1), 6 – по Закона за водите, 

3 - по ЗУО, 1 – по Закона за биоразнообразието, 3 – по Закона за лечебните растения, 1- 

по Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Най-честите нарушения са: 

- по ЗУО - „Ивонс” 2006, гр. Сливен; „Шишманов КСВ” ЕООД гр. Кермен; „Велтрон” 

ЕООД гр.София; „Ауто Бул Транс” ООД гр. Сливен; „Дистарциклинг” ЕООД гр. 

Сливен; „Екоберг” ЕООД гр. Сливен; „Трансметал Индъстри” ЕООД гр. Сливен; и 

физически лица. 

- изсичане на дървесна растителност в защитени зони – Христо Георгиев Адемов с. 

Самуилово 

- непредставено позволително за ползване на билки от лечебни растения – „Христина 

груп” 2013 ЕООД гр. Сливен; ЕТ „Мак – Радка Щелянова” гр. Сливен; и физически 

лица. 

- по Закона за водите – „Каолин” АД гр. Сеново; ВиК Сливен ООД гр. Сливен; Колхида 

Сливен АД гр. Сливен; Конекс Тива ООД гр. Стара Загора; Диони ООД гр. Стара 

Загора; Панхим ООД гр. Стара Загора; Арсенал АД гр. Казанлък 

- неизпълнение на условия от КР - „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, 

общ.Раднево; Континвест ООД гр. София; Панхим ООД гр. Стара Загора, 

„Брикел”ЕАД, гр. Гълъбово; Загорка ЕАД гр. Стара Загора; Е. Миролио ЕАД гр. 

Сливен 

- неизпълнение на задължително предписание – Кати Комерс ЕООД гр. Стара Загора; 

Савулен Сокс ЕООД гр. Сливен; 

- по ЗЧАВ – „Перфектюп пакиджинг БГ ООД гр. Стара Загора



През 2014 г. за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите 

норми и/или неспазване на определените в разрешителните или в комплексните 

разрешителни емисионни норми и ограничения на юридически лица с наказателни 

постановления от директора на РИОСВ - Стара Загора и са наложени 14 текущи и 

еднократни санкции по чл.69 от ЗООС на обща сума 20 222 лв. (за сравнение през 2013 

г. – 22 867 лв.). От тях 10 са по компонент „Води“, а 4 - по компонент „Въздух“. 

За превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителните 

за заустване/комплексни разрешителни са издадени 10 наказателни постановления за 

налагане на санкции на:  

• „Арсенал”АД-  в размер на - 1320 лв.,

• „Палфингер продукционстехник България”ЕООД-  в размер на 1469 лв.

• „Е. Миролио”ЕАД-  в размер на 132 лв.,

• „Диони „ООД  - 2 бр. в размер на 804 лв. и 7419 лв.

• „Панхим” ООД в размер на 1945 лв.;

• „Репродуктор по свиневъдство”АД - 2 бр. в размер на 378 лв, и 589 лв.

• Мини Марица Изток ЕАД – 2 бр.  в размер на 72лв и 3223 лв.,

За превишение на нормите за допустими емисии в атмосферния въздух са 

предприети административно-наказателни действия спрямо следните оператори:  

- Булгартрансгаз ЕАД, гр. София, текуща месечна санкция   в размер на 1831 лв.

- Робертет Б-ия ЕООД  общ. Павел баня, текуща месечна санкция в размер на 185 лв.

- „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, налагане на еднократна санкция в размер на 111 лв.

- „Ей и Ес – 3С Марица изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово, налагане на еднократна санкция в

размер на 744 лв.

Размерът на постъпилите суми по наложените санкции за този период е 

59 735,94 лв., като за 2013 г. събраните суми са 154 861,10 лв. 

През 2014 г. няма прекратени АУАН от директора на РИОСВ - Стара Загора. 

Обжалваните наказателни постановления са 5 в размер на 82 000 лв. От тях 4 са 

в съдебна фаза към момента, а едно, на стойност 15 000 лв., е потвърдено и е влязло в 

сила. Няма отменени актове на РИОСВ. 

На основание чл. 74 от ЗАНН след влизане в сила на наказателно постановление, 

РИОСВ предприема действия по събиране на задължението чрез изпращане на покана 

за доброволно изпълнение. След изтичане на срока за доброволно изпълнение на 

задължението, преписката се окомплектова и се изпраща за принудително събиране до 



поделенията на НАП, в зависимост от седалището и адреса на задълженото лице. За 

2014 г. на НАП са предадени 38 преписки в размер на 91 927 лв. 

Преведените суми по наложени санкции през отчетния период  по общини са 

както следва: 

№ Община 80 % за 

общините(лв) 

20 % за 

МОСВ(лв) 

Общо(лв) 

1 Болярово 2550,30 637,57 3187,86 

2 Павел баня 12 955,91 3 238,97 16 194,89 

3 Стара Загора 9 458,21 2 364,55 11 822,77 

4 Тунджа 3 933,52 983,38 4 916,90 

5 Гълъбово 3 312,53 828,13 4 140,67 

6 Казанлък 1 329,23 332,30 1 661,54 

7 Стралджа 13746,63 3436,66 17183,29 

7 Братя Даскалови 396,80 99,20 496,00 

8 Сливен 105,60 26,40 132,00 

Общо/ лв./ 47 788,73 11 947,16 59 735,94 

Най-големи суми са получени от общините Стралджа, Павел баня, Стара Загора, 

Тунджа, Гълъбово. На тяхна територия обектите замърсители са: 

• Общ.Стралджа - за замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид над

допустимите норми  – "Булгартрансгаз"  ЕАД

• общ.Тунджа – "Репродуктор по свиневъдство" АД – за превишение на

индивидуални емисионни превишения (ИЕО) по показатели неразтворени

вещества, общ азот, общ фосфор, ХПК, БПК и "Палфингер  продукционстехник

България" ЕООД - за превишение на ИЕО по показатели неразтворени вещества,

нефтопродукти, общ хром, ХПК, БПК

• общ. Павел баня – "Кастамону България" АД - за замърсяване на атмосферния

въздух с наднормени стойности на прах в отпадъчните димни газове и "Робертет

България" ЕООД - за замърсяване на атмосферния въздух с наднормени

стойности на прах в отпадъчните димни газове.

• общ. Стара Загора – "Панхим" ООД - за превишение на ИЕО по показател ХПК,

БПК и "Диони" ООД- за превишение на ИЕО по показатели неразтворени

вещества, ХПК, БПК



• общ. Гълъбово – "Брикел" ЕАД – за неспазване на НДЕ за прах и въглероден

оксид и "ЕЙ и ЕС – 3С Марица Изток 1" ЕООД – за замърсяване на въздуха с

азотни оксиди.

РИОСВ - Стара Загора не осъществява контрол по изразходване на преведените 

средства от санкции в общините. 

Анализът на санкционната дейност на РИОСВ - Стара Загора през 2014 г. 

показва нарастване на отговорното поведение от страна на операторите по отношение 

на водената от тях политика по околна среда. Спазването на законовите изисквания 

води до намаляване броя на наложените административно-наказателни мерки. 
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