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

Чрез ЕО и ОВОС се отчитат екологичните проблеми на най-ранния етап на
вземане на решение, а чрез провеждането на консултации и обществени обсъждания със съответните общини, кметства и засегна население се постига заложената
прозрачност и участието на обществеността при вземането на решение. Прилагането на
превантивните инструменти се подпомага чрез осигуряване на актуална информация по
хода на процедурите чрез поддържане на публични регистри. Тези постижения могат
да бъдат характеризирани като силни страни при провеждането на процедурите по ЕО
и ОВОС. Възможността за поставянето на определени условия при реализацията на
някои инвестиционни предложения и осъществяването на контрол върху изпълнението
им също е една от силните страни на превантивната дейност.
Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването
на инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано с местоположението и
технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до
ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда.
С 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 2015 г. са проведени две заседания на Експертния екологичен съвет при
РИОСВ – Стара Загора, като са издадени 2 Решения по ОВОС. Становища по
екологична оценка не са издавани.
Издадени са 129 решения за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС, при 95 бр. за 2014 г. и 89 бр. за 2013 г. Преценките за екологична оценка са 3бр.,
докато през 2014 г. са 4 бр., а през 2013 г. те са 9 бр.

През 2015г. се наблюдава леко повишение при инвестиционните намерения.

Разпределението по отрасли е както следва:
- ВЕИ инсталации – 5 – за производство на биогаз от растителни и
животински субстанции;
- намерения в областта на селското стопанство – хидромелиоративни дейности
23;
- ИП за отглеждане на животни (рибарници, кравеферми и ферми за птици) 25;
- за добиви на подземни богатства -1;
- дейности с отпадъци- площадки за ИУМПС и ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО - 5;
- за изграждане на предприятия в хранително – вкусовата промишленост- 10;
- обекти с обществено предназначение – 9 и 51 бр.други.

За област Стара Загора има най - сериозен инвеститорски интерес и са
издадени общо 79 решения, следва област Ямбол - с 28 решения, област Сливен – с 25
решения и област Хасково - община Тополовград - 4 решения.
През 2015 г. са осъществени 8 контролни проверки на място и 2 по документи
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 4 извънредни проверки на място по подадена информация
за нови 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.

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

т.2.2 Инсталации за
производство на чугун и

Оператори с КР през 2015 г.

1. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, гр. Раднево
2. „КонтурГлобал Марица Изток 3”АД, с. Медникарово
3. „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово
4. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
5. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Странджа”, с. Горска поляна
6. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Лозенец”, с. Лозенец
7. ТЕЦ на „Ямболен” АД, гр. Ямбол
8. Топлофикация Сливен” ЕАД
9. „Прогрес”АД, гр. Стара Загора

стомана (първично или
вторично топене),
включително непрекъснато
леене, с капацитет над 2,5 т за
час.
т.2.6 Инсталации за
повърхностна обработка на
метали и пластмаси чрез
електролитни или химични
процеси, при които обемът на
ваните за обработка е над 30
кубични метра.
т.3.5 Инсталации за
изработване на керамични
продукти чрез изпичане, поконкретно покривни
керемиди, тухли, огнеупорни
тухли, плочи,
каменинови или порцеланови
изделия, с производствен
капацитет над 75 т
за денонощие и/или с
капацитет на пещта за
изпичане над 4 кубични
метра
и с плътност на
подреждане за една пещ над
300 килограма/кубичен
метър.
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)

10. „Ремотекс М” ООД, гр. Раднево

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

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

14. „Био ойл” ООД, с. Опан, общ. Опан

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

т.4.6 Инсталации за
производство на експлозиви.

16. „Арсенал”АД, завод 3, гр. Казанлък
17. „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.

18. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево-Депо за неопасни
отпадъци „ОСН”
19. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево-Депо за неопасни
отпадъци „НМ”
20. „Ей И Ес-Марица Изток 1”ЕООД, гр. Гълъбово
21. Регионално депо за неопасни отпадъци на общините
Елхово и Болярово
22. Регионално депо за неопасни отпадъци от населените
места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и
Стралджа
23. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево

т. 5.5 Временно съхраняване
на опасни отпадъци, които не
попадат в приложното поле
на т. 5.4 – закрит склад за
съхраняване на опасни
отпадъци
т.6.2 Инсталации за
предварителна обработка
(дейности, като измиване,
избелване, мерсеризиране)
или багрене на текстилни
влакна и/или текстил с
капацитет над 10 т за
денонощие.
т. 6.4.1 Кланица с
производствен капацитет над
50 тона трупно месо за
денонощие
т. 6.4.2 „б” Инсталация за
обработване и преработване
единствено на растителни
суровини с производствен
капацитет над 300 тона готова
продукция за денонощие
Т. 6.4.2 „в” „бб” Инсталация
за обработване и
преработване на животински
и растителни суровини, както
в комбинирани така и в
отделни продукти
т.6.5 Инсталации за
обезвреждане или
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;

24. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
25. „Топлофикация-Сливен” ЕАД
26. РЦУО, община Стара Загора
27. „БалБок Инженеринг” АД, площадка землище с. Хрищени,
общ. Стара Загора

28. „Ембул инвестмънт”АД, гр. Стара Загора
29. „Колхида Сливен”АД, гр. Сливен
30. „Е. Миролио” ЕАД, дивизия „Лана”, гр. Сливен
31. „Е. Миролио” ЕАД, пл. Ямбол
32. „Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен

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

34.„Загорка” АД, гр. Стара Загора

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

36. „Жюлив” ООД, гр. Стара Загора

37. ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55”, площадка с. Баня, общ.
Нова Загора
38. „Градус-1” ООД, площадка Чирпан
39. „Милениум-2000”ООД, площадка с. Рупките
40. „Градус-1”ООД, с. Зимница
41. „Градус-1” ООД, птицекомбинат Ямбол, с. Безмер и с.
Болярско
42. „Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с.
Панаретовци
43. „Биоинвест”ЕООД, гр. Стара Загора, площадка с.
Памукчии
44. „Джени груп” ЕООД, с. Панаретовци
45. „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.

46. „Аякс-95”ООД, площадка с. Боздуганово, общ. Раднево
47. „Свиком” ЕООД, гр. Сливен
48. „Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево, общ.
Тунджа
49. „Аякс-1” ЕООД, площадка с. Пъстрен, общ. Опан

През 2015 г. в процедурата по издаване на комплексни разрешителни са
разгледани и изготвени становища по 5 нови заявления на: РЦУО на община Стара
Загора, „Панхим” ООД, „Лемприер Уул” ЕООД, „Кастамону България” АД и „Лора2004” ООД, гр. Стара Загора. Изготвени са 6 становища по проекти на комплексни
разрешителни на TEЦ „Топлофикация - Сливен” ЕАД, РЦУО на община Стара Загора,
„Брикел” ЕАД, „Панхим” ООД, „Лемприер Уул” ЕООД, „Кастамону България” АД.
Във връзка с планирани промени в работата на инсталации с КР, през 2015 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
31.03.2015 г., общо 39 оператора са представили в РИОСВ - Стара Загора годишните си
доклади за изпълнение на условията в КР през 2014 г. Извършена е проверка на
пълнотата, качеството и достоверността на докладваната информация в тях.
Инсталациите с издадени комплексни разрешителни на територията, контролирана от
РИОСВ-Стара Загора през 2015 г. нарастват на 49, от които:
 39 - действащи инсталации;
 1 – с незапочнало строителството - „Жюлив” ООД, гр. Стара Загора;
 3 - с временно прекратена дейност -„Биоинвест” ЕООД, гр. Стара Загора, пл. с.
Памукчии; ТЕЦ на „Ямболен” АД, гр. Ямбол и „Био ойл”ООД, с. Опан;
 6 - на етап изграждане -Депа за неопасни производствени отпадъци на „Брикел”
ЕАД, гр. Гълъбово, „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр. Сливен, РЦУО на община
Стара Загора, „Кастамону България” АД и „Лемприер Уул” ЕООД. През 2015 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
Брой на издадени комплексни разрешителни за периода 2005 - 2015 г.

През 2015 г. предвидените и извършени проверки на инсталации с комплексни
разрешителни са 18.
Резултатите от извършените проверки, издадените предписания и
образуваните административно - наказателни преписки през годините показват, че през
2015 г. операторите с КР изпълняват все по-отговорно изискванията на екологичното
законодателство.
Дадени и изпълнени предписания за периода 2005-2015 г.
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При извършените проверки са издадени 19 предписания, 17 от които са
изпълнени в поставените срокове 2 предписания са с постоянен срок на действие.
Проверките за изпълнение на условията в КР са включени в годишния план за
контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора. През 2015 г. са осъществени 27 проверки
на 22 обекта, от които 18 са планови и 9 извънредни (1 - за изпълнение на предписания;
6 - по писма на ИАОС; 1 - по сигнал; 1 – по жалба).
За извършените проверки са изготвени 17 доклада, съдържащи констатираните
факти и обстоятелства, относно съответствието на инсталациите с условията на
разрешителните и са публикувани на интернет страницата на РИОСВ.
Извършена е проверката на 39 годишни доклада по околна среда (ГДОС) и са
издадени 39 становища за тяхното утвърждаване.
През 2015 г. са образувани две административно – наказателни процедури за
констатирани нарушения по изпълнение на условията от комплексните разрешителни
на „Брикел” ЕАД и „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД. Издадени са 3
наказателни постановления.
От извършените проверки на инсталациите с комплексни разрешителни е
констатирано следното:
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 2015 г. е установено, че условията от КР се изпълняват.
За изпълнение на НДЕ, които влизат в сила от 01.01.2016 г. се изпълняват следните
проекти:
- пълен инженеринг на газоплътна пещ на енергийни котли от 1 до 8
- пълен инженеринг на газова разпалваща инсталация на енергийни котли от 1 до 12
- пълен инженеринг на ниско емисионни горелки на енергийни котли от 1 до 12
- изграждане на пето дюзово ниво на СОИ 7 (ЕК 11) и СОИ 8 (ЕК 12).
Проведени са 72 часови изпитвания и 120 часови непрекъснати измервания за
оценка емисиите на азотни оксиди, въглероден оксид и кислород за гарантиране на
подобрен горивен процес и емисии на азотни оксиди под 200 mg/Nm3 за блокове 1, 2, 3
и 5.
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. Във връзка с
изискванията на Директива 2010/75/ЕС от 24.11.2010г. за намаляване на емисиите от
промишлеността / комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването/ и
действащата нормативна уредба е изготвено компютърно моделиране на работата на
сероочистващите инсталации с оглед повишаване на ефективността им на 96%.
Идентифицирани са дейностите, които е необходимо да бъдат предприети.
Модернизацията се състои в оптимизация на разпръскващите нива посредством
преразпределение и промяна на типовете разпръскващи дюзи с цел по-ефективен
масообмен между течната и газовата фази. През 2014 година са доставени
необходимите части. Дейностите са изпълнени през 2015 година по време на годишната
ремонтна кампания на СОИ 1 (през месец юли 2015 г.) и СОИ 2 (през месец юни 2015
г.). Извършени са необходимите тестове за работа на сероочистващите инсталации в
различни експлоатационни режими. От 29.12.2015 г. двете сероочистващи инсталации
в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работят със степен на очистване над 96%,
което се потвърждава от данните от собствените непрекъснати измервания на СОИ 1 и
СОИ 2.
Извършена е модификация на Котел №1, Котел №2, 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.

Като допълнителни дейности към изпълнените до момента проекти за подмяна на
сгуропроводните тръбопроводи – ЛОТ 1 и ЛОТ 2 е предвидено реализация на ЛОТ 3 –
изграждане на продължение на двата нови стъклопластови сгуропровода по основна
дига на Сгуроотвал „Искрица” /ЛОТ 2/, с дължина 350 метра всеки. Издадено е
строително разрешение за проекта. Строително-монтажните дейности са стартирани
през месец ноември 2015. Предвижда се проекта да бъде приключен през втората
половина на 2016 година.
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 проверката в „Брикел” ЕАД през 2015 г. е констатирано: не е въведен в
експлоатация пункт за мониторинг на нивата на серен диоксид, азотни оксиди и фини
прахови частици и не спазва годишна норма за ефективност при употребата на
електроенергия, за което е образувана административно наказателна преписка. За
експлоатация на енергийните котли без пречиствателно съоръжение и неспазване
изискванията на условие „Емисии в атмосферата” са образувани 13 бр. АНП.
Издадено е комплексно разрешително за експлоатация на ДНПО, към края на
2015 г.депото не е изградено, като оператора 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 контролните проверки в „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
комплексните разрешителни с въведената система за управление на околната среда,
спазват честотата на мониторинг, води се изискваната документация.
Операторите „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен, площадка „Лана”, „Панхим” ООД
и „Репродуктор по свиневъдство” АД изпълняват условията от КР, с изключение на
спазване на поставени индивидуални емисионни ограничения за заустваните отпадъчни
води. За установените нарушения са наложени имуществени санкции по чл. 69 от
ЗООС.
От проверката в „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, филиал с.
Тенево е констатирано не изпълнение на следните условия: капацитет на инсталацията,
спазване на годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия,
суровини и спомагателни материали и количества генерирани отпадъци. При

задължителен емисионен контрол от РИОСВ е констатирано превишение на ИЕО, за
което е наложена имуществена санкция по чл. 69 от ЗООС.
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 2015 г. в клетка 1 на депото няма депонирани отпадъци.
През месец октомври 2014 г. „Свиком” ЕООД, гр. Сливен възобновява дейността
си и през 2015 г. е извършена проверка-изпълняват се условията от КР.
През отчетният период е извършена първа проверка на „П. С. В. Груп” ООД –
инсталация за интензивно отглеждане на патици „мюлари”, при което е установено
следното: към момента на проверката не се извършва дейност-сградите са празни,
демонтирани са хранилки и поилки, физически са отстранени електропроводите на
площадката.
За извършените проверки са изготвени 17 доклада, съдържащи констатираните
факти и обстоятелства, относно съответствието на инсталациите с условията на
разрешителните, докладите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ при
спазване на изискванията за обществен достъп до информация за околна среда.
Извършена е проверката на 39 годишни доклада по околна среда /ГДОС/ и са
издадени 39 становища за тяхното утвърждаване. В срок по електронен път са
изпратени в ИАОС, гр. София, ГДОС на операторите с КР за 2014 г.
През 2015 г. има постъпили по един сигнал и жалба от дейността на инсталации
с КР. Сигналът е за замърсяване на съседни имоти с утайки и отпадъчни води
формирани от дейността на „Панхим” ООД, предприета е незабавна проверка от
експерти на РИОСВ-Стара Загора. При извършения оглед на площадката и на
съседните имоти южно от пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на
дружеството не са установени замърсявания, нерегламентирано заустване на отпадъчни
води или наличие на следи от утайки. Дадените на оператора предписания са
изпълнени.
Постъпилата жалбата е за разпространение на миризми от дейността на
инсталация за интензивно отглеждане на прасета на „Аякс-1” ЕООД, площадка с.
Пъстрен, общ. Опан. При извършената проверка е дадено предписание, което е
изпълнено в срок.

През 2015 г. всички оператори с КР са изпълнили изискванията на законаизготвени са оценки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични
щети и е извършено планиране и остойностяване на мерките за възможните случаи на
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.
Основното предизвикателство, което стои пред направлението, е все по-големия
брой оператори извършващи производствена дейност, попадаща в обхвата на
Приложение 4 от ЗООС. Това от своя страна поставя задачата, чрез прилагане на
комплексен подход при извършване на проверките да се получи обобщена информация
за екологичното състояние на обектите и да се минимизира въздействието на тези
предприятия върху околната среда и населението, да се намали образуването на емисии
на замърсители, да се осигури рационалното използване на ресурси.

3.ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ
Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ През
2014 г. за спазване изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети бяха предвидени за проверки 5 оператора в
комплексните разрешителни, на които няма поставени условия, касаещи този закон.
Извършени са проверки на планираните инсталации. През 2015 г. всички оператори с
КР са изпълнили изискванията на закона и са изготвили оценки за възможните случаи
на непосредствена заплаха за екологични щети. Извършено е планиране и
остойностяване на мерките за възможните случаи на непосредствена заплаха за
екологични щети и за причинени екологични щети. През 2015 г. са извършени 36
планови проверки на 36 дружества със задължения по ЗОПОЕЩ. Дадени са 6
предписания, които са изпълнени. Контрол по изпълнение на програмите за
отстраняване на минали екологични щети През 2014 г. за спазване изискванията на
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети бяха
предвидени за проверки 5 оператора в комплексните разрешителни на които няма
поставени условия, касаещи този закон. Извършени са проверки на планираните
инсталации. . През 2015г. на територията на РИОСВ - Стара Загора няма оператори,
които да извършват дейности по Програмата за отстраняване на минали екологични
щети.

IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ
ІV.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗАСЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА
АКТИВНО ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОВЕДЕНИЕ ЗА
ГРИЖА КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА
Експерти на РИОСВ - Стара Загора и през 2015 г. активно участваха в
информационното обезпечаване и работа с ученици по повод отбелязването на седем
международни екологични събития - 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, Седмицата на мобилността (16-22
септември) и Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21-29 ноември).
 Световен ден на влажните зони – инициативата се проведе с ученици от ІV ОУ
„Кирил Христов”. Шестокласниците подготвиха презентации на тема „Влажни
зони в България”.

 Съвместно със Спасителния център за диви животни – Стара Загора, РИОСВ
организира посещение на ученици от 1 до 8 клас на ЧСОУ „Нов век”, село
Кирилово в центъра.

 Световния ден на водата - 22 март бе отбелязан с изработване на презентации на
тема „Вода и устойчиво развитие”от ученици от 4 б клас на ХІ ОУ „Николай
Лилиев”, град Стара Загора и посещение на природна забележителност

Гранитския дъб в село Гранит, община Братя Даскалови. На представянето на
историята на хилядолетника присъства и кмета на селото Антоний Димитров,
който подари фиданка, хваната от жълъд на хилядолетника. Растението бе
посадено в двора на училището.

 Световен ден на Земята – 22 април бе отбелязан с ученици от първи до четвърти
клас в ЧСОУ „Нов век”, село Кирилово. Мероприятието протече под мотото на
кампания - „Време е да дадем пример“. Децата дадоха пример и изразиха своето
отношение към природата като нарисуваха слънчеви картини с чисти поля и
гори, с огромно разнообразие от растения и животни. Участниците бяха
единодушни, че всеки трябва да не замърсява местата, на които живее или
посещава. Ученици, техните учители и експерти на РИОСВ – Стара Загора
засадиха

дръвчета

в

двора

на

училището

в

село

Кирилово.

 Почистване в резерват „Горна Топчия” в землището на село Коневец, община
Тунджа, област Ямбол. Инициативата се проведе със съдействието на община
„Тунджа” и кметството на селото. Акцията е

по повод Седмицата на

мобилността, която се провежда ежегодно от 16 до 22 септември.
 Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2015

Над 100 ученика от третите класове на Четвърто основно училище „Кирил Христов” в
град Стара Загора се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците
(ЕСНО) – 2015 г. Инициатива имаше за цел да обърне внимание на повторната
употреба на книги и играчки. Децата, с помощта на класните си ръководители, в
рамките на няколко дни, събираха прочетени книжки и играчки и си направиха базар,
на който си ги разменяха. Така всеки можеше да си вземе нова книжка, която да
прочете. РИОСВ – Стара Загора връчи грамоти на класните ръководители и най –
изявилите се ученици за активното им участие в кампанията, както и лепенки със
защитени

растения

или

животни

за

всеки

участник.

Част от събраните книжки и играчките бяха предоставени на Дома за деца лишени от
родителски грижи „Теофано Попова” в Стара Загора.

 За четвърта поредна година всички експерти на РИОСВ – Стара Загора участваха в
Националната кампания на БТВ Медиа груп „Да изчистим България заедно” и
координираха дейностите свързани с организацията по предаване на отпадъците
на териториите на 20-те общини. При стартирането на инициативата на 10 май,
експерти заедно с граждани участваха в почистването на градските зони и

събираха отпадъци в Парк „Бедечка” и района около езеро „Загорка” в град
Стара Загора. На 7 юни почистиха пътеките за посетители в резерват „Кутелка”
в землището на град Сливен, който е част от Природен парк „Сините камъни”.

IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ
ІV.6. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Размерът на получените суми по наложените санкции през 2015 г. е 63 724,31 лв.,
които са с около 4 хил. лв. повече от тези, събрани през 2014 г.
Обжалваните наказателни постановления са 16 в размер на стойност 188 000 лв.
От тях 14 са в съдебна фаза, а 2 на стойност 3000 лв. са отменени на съответната съдебна
инстанция.
На основание чл. 74 от ЗАНН след влизане в сила на наказателно постановление
служител от 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 изпраща за образуване на изпълнително производство по
реда на Данъчно – осигурителен процесуален кодекс от Националната агенция по
приходите. За 2015г. на НАП са предадени 16 преписки в размер на 118 400 лв.
Преведените суми по наложени санкции през 2015г. по общини са както следва:
ОБЩИНА
РИОСВ
СТАРА ЗАГОРА
Община Стралджа
Община Болярово
Община Гълъбово
Община Раднево
Община Мъглиж
Община Казанлък
Община Тунджа
Община Павел баня
Община Братя
Даскалови
Община Твърдица
Община Стара Загора
ОБЩО

ПРЕВЕДЕНИ СУМИ
СТОЙНОСТ/лв
16 208,80
2 520,80
16 290,62
956,00
274,36
5 637,82
1 899,74
2 803,22
297,60
3 184,10
80,80
50 153,86

Най-големи суми са получени от общините Стралджа, Гълъбово, Казанлък, и
Тунджа. На тяхна територия са следните обекти - замърсители:

 Общ. Стралджа - "Булгартрансгаз" ЕАД за замърсяване на атмосферния
въздух с въглероден оксид над допустимите норми;
 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. Казанлък – "Арсенал" АД - за превишение на ИЕО по показатели
активна реакция рН, хром/шествалентен/, нефтопродукти;
 общ. Гълъбово – рудник „Трояново-3”, с. Медникарово на „Мини Марица
Изток” ЕАД гр. Раднево - за превишение на ИЕО по показатели желязо,
сулфати, манган.
За преустановяване на административните нарушения за извършване на дейност
по третиране на отпадъци без разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от
ЗУО и за експлоатация на инсталацията без оборудване със средства за измерване по чл.
35 от Наредба № 4/2013 г. за условията и изискванията за изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на
отпадъци, считано от 13.03.2015 г., със Заповед № РД-08-38/12.03.2015г. на директора е
спряна експлоатацията на инсталация за третиране на отпадъци “Инсталация за
преработка на гумен гранулат“, находяща се в поземлен имот № 77476.507.62 в
землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, с площ 8,207 дка , експлоатирана от „АГ
ЕКО” ООД, чрез пломбиране. Заповедта на директора на РИОСВ за наложената
принудителна административна мярка (ПАМ) е обжалвана пред Административен съдСтара Загора и Върховен административен съд.
С Решение от декември 2015г. на Върховния административен съд, жалбата на
,,АГ ЕКО’’ ООД е отхвърлена като неоснователна, а издадената заповед от директора на
РИОСВ, съдът потвърждава като правилна и законосъобразна. Решението е окончателно.
Анализът на санкционната дейност на РИОСВ - Стара Загора през 2015 г. в
сравнение с 2014 г. показва нарастване на броя на наложените административнонаказателни мерки с цел спазване на екологичните норми и законодателство, както и
необходимост от страна на операторите за по-висока отговорност по отношение на
водената от тях политика по околна среда.

През 2015 г. са подадени 175 сигнали и жалби. От тях 24 на основание чл.112 от
Административнопроцесуалния кодекс са препратени по компетентност. Извършени са
119 проверки, като за постъпили два или повече аналогични сигнали, касаещи един и
същ обект в рамките на един работен ден, по който е осъществена една контролна
проверка. Резултатите от осъществения контрол показват, че при 68 от случаите
подадените сигнали са неоснователни.

