
ІV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 
 
1. ОВОС И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

 

Сред най-важните мерки за интегриране на екологичните изисквания в различните 

икономически сектори и тяхното ефективно използване, гарантиращо 

предотвратяването или намаляването на замърсяването на околната среда са 

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

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

ОВОС е превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на 

инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на 

инфраструктурата на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е 

взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, 

начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС следва да бъдат взети предвид при 

проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните проекти. 

Процедурата не е самостоятелна за крайно разрешаване на инвестиционни 

предложения, нейното провеждане е съобразено с националните процедури за 

проектиране, одобряване и разрешаване на инвестиционни проекти. 

Екологичната оценка (ЕО) е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните 

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

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

изготвяне. 

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

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

човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо 

отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на 

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

екологична оценка за програмите и плановете в различни области на икономиката. С 

прилагане на процедурата по ОВОС се отчитат екологичните изисквания при 

строителството и експлоатацията на инвестиционни предложения за строителство, 

дейности и технологии.  



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

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

съответните общини, кметства и засегна население се постига заложената прозрачност 

и участието на обществеността при вземането на решение. Прилагането на 

превантивните инструменти се подпомага чрез осигуряване на актуална информация по 

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

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

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

някои инвестиционни предложения и осъществяването на контрол върху изпълнението 

им също е една от силните страни на превантивната дейност. 

Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на 

инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано с местоположението и 

технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до 

ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда. 

С 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 2016 г. са проведени шест заседания на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при 

РИОСВ – Стара Загора, като са издадени три решения по ОВОС и пет становища по 

екологична оценка. 

Издадени са 115 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, при 

95 през 2014 г. и 129 за 2015 г. Преценките за екологична оценка са 15, докато през 

2014 г. са 4, а през 2015 г. техния брой е 3. 



През 2016г. инвеститорският интерес към нови инвестиционни предложения се запазва. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Разпределението по отрасли е както следва: 

 намерения в областта на селското стопанство – създаване и отглеждане на трайни 

насаждения с хидромелиоративни дейности и отглеждане на животни – 57;  

 за добиви на подземни богатства – 4; 

 дейности с отпадъци- площадки за ИУМПС и ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО - 6; 

 за изграждане на предприятия в хранително – вкусовата промишленост- 16; 

 обекти с обществено предназначение – 7 и 27 бр. други. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

54 решения, следват област Сливен – с 29 решения и област Ямбол с 28 решения и 

община Тополовград, област Хасково - с 4 решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



През 2016 г. са осъществени 7 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 2 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 

изисква инсталациите, които попадат в нейното приложно 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 като цяло. 

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 постигане опазване на околната среда. 

Основната дейност в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването” е осъществяване на контрол по изпълнение на условията в КР по 

чл.117, ал.1 от ЗООС и участие в процедури по издаването и преразглеждането им. 

През 2016 г. операторите с издадени КР са 50, като в годишния план за проверка са 

заложени 22 обекта. Честотата на проверките е определена въз основа на системната 

оценка на риска за околната среда от съответните инсталации. Тези, които 

представляват най-малък риск, се проверяват веднъж на три години. 
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Таблица 1 - Разпределение по дейности по Приложение № 4 на ЗООС (по чл.117, 

ал.1 и ал.2) 

Категория промишлена 
дейност 

Оператори с КР през 2016 г. 

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

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

т.2.2 Инсталации за 
производство на чугун и 
стомана (първично или 
вторично топене), 
включително непрекъснато 
леене, с капацитет над 2,5 т 
за час. 

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

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

т.3.5 Инсталации за 
изработване на 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. „Керам Инвест”АД, гр. Сливен 
13. „Керамична къща Стралджа” ЕООД, гр. Стралджа 

т.4.1б) 
кислородсъдържащи 
въглеводороди, като: 
алкохоли, алдехиди, 

14. „Био ойл” ООД, с. Опан, общ. Опан 
 
 
 



кетони, карбоксилни 
киселини, естери и смеси 
от естери, ацетати, етери, 
прекиси и епоксидни 
смоли; 
т. 4.1з) 

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

т.4.6 Инсталации за 
производство на 
експлозиви. 

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

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

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

28. „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.  

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

т. 6.4.1 Кланица с 
производствен капацитет 
над 50 тона трупно месо за 
денонощие 

34.„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 

35.„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 

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

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

37. „Жюлив” ООД, гр. Стара Загора 

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

38. ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55”, площадка с. Баня, 
общ. Нова Загора 
39. „Градус-1” ООД, площадка Чирпан 
40. „Милениум-2000”ООД, площадка с. Рупките 
41. „Градус-1”ООД, с. Зимница 
42. „Градус-1” ООД, птицекомбинат Ямбол, с. Безмер и 
с. Болярско 
43. „Еко фарм 2005” ЕООД, гр. Сливен, площадка с. 
Панаретовци 
44. „Биоинвест”ЕООД, гр. Стара Загора, площадка с. 
Памукчии 
45. „Джени груп” ЕООД, с. Панаретовци 
46. „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. 

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

брой оператори 

През 2016 г. са подадени две заявления за издаване на комплексно разрешително за 

инсталации на територията на РИОСВ-Стара Загора– за изграждане и експлоатация на 

инсталация за производство на биодизел на „Агро Гаранти” ЕООД с. Опан, общ. Опан 

и увеличение на капацитет на инсталация на „Палфингер Продукционстехник 

България” ЕООД, площадка село Тенево, община Тунджа в ИАОС, гр. София и 

съгласно чл.6, ал.2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни /ДВ бр.80/2009 г. са изготвени становища. 

Изготвени са 8 становища за промяна и актуализация на комплексни разрешителни и е 

взето участие на заседанията на специализирания състав на ЕЕС. 

В изпълнение на чл.125, ал.1, т.5 от ЗООС и условията от КР, в срок до 31.03.2016 г., 37 

оператори са представили в РИОСВ-Стара Загора годишните си доклади за изпълнение 

на дейностите, за които е предоставено КР. Извършена е проверка на докладваната в 

тях информация. При установени непълноти и неточности докладите са върнати за 

преработка. Утвърдените годишните доклади в срок са изпратени в ИАОС, гр. София. 

През 2016 г. са извършени общо 32 проверки, от тях 22 планови проверки по 

изпълнение на условията в КР, а 10 извънпланови проверки. При проверките са дадени 

38 предписания, от които 37 - са изпълнени в поставените срокове, а едно е със срок 

януари 2017 г.  



Обобщена информация за резултатите от контролната дейност за 2016 г. 

От извършените проверки на обекти с комплексни разрешителни е констатирано 

следното: 

„КонтурГлобал Марица изток 3” АД, село Медникарово, община Гълъбово спазва 

условията в КР. Експлоатират се СОИ 1 с Блок 1 и Блок 2 и СОИ 2 с Блок 3 и Блок 4. 

От 29.12.2015г. двете сероочистващи инсталации работят със степен на очистване над 

96%, което се потвърждава от данните от СНИ 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, спазват се НДЕ за този замърсител. Строително-

монтажните дейности за ЛОТ 3 - изграждане на продължение на двата нови 

стъклопластови сгуропровода по основна дига на Сгуроотвал „Искрица” са стартирани 

през ноември 2015 и към края на 2016 г. са приключени. 

В „ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, Блокове 1 и 2 работят със СОИ 1-2, Блокове 3 и 4 – със 

СОИ 3-4, Блокове 5 и 6 със СОИ (5-6), Блокове 7 и 8 със СОИ 7 и СОИ 8. Изградена е и 

се експлоатира инсталация за обезводняване на гипсовата суспензия, която се образува 

от дейността на СОИ на блокове от 1 до 6. От извършената проверка през 2016 г. е 

установено, че условията в КР се изпълняват с изключение на степента на 

десулфуризация по показател серен диоксид на ЕК№ 11със СОИ 7 и ЕК№ 12 със СОИ 

8, която съгласно месечните доклади за СНИ е в интервала 94,37- 96,03%, при 

разрешена минимална степен на десулфуризация 96%. 

„Брикел” ЕАД, град Гълъбово през 2016 г. въвежда в експлоатация АИС за контрол 

качеството на атмосферния въздух, като се измерват нивата на серен диоксид, азотни 

оксиди и фини прахови частици. При проверката по изпълнение на условията от КР са 

дадени 7 предписания, изпълнени в срок. Издадено е КР за експлоатация на ДНПО. 

Към края на 2016 г. депото не е изградено, а 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 в КР на „Ей и Ес – 3С Марица 

изток 1” ЕООД е констатирано тяхното изпълнение. 

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

Завод 4, площадка гр. Мъглиж, „Е. Миролио” ЕАД, площадка гр. Ямбол, „Прогрес” АД, 

„Панхим” ООД, „Джени груп” ЕООД, „БалБок Инженеринг” АД, „Градус 1” ООД 



площадки Чирпан, Ямбол, Зимница, „Милениум 2000”ООД с. Рупките, „Градус – Иван 

Ангелов 55” ЕТ е установено, че операторите изпълняват условията в КР с въведената 

система за управление на околната среда, спазват честотата на мониторинг и се води 

изискваната документация. 

При проверката на „Палфингер продукционстехник България” ЕООД, филиал Тенево 

се констатира, че операторът не спазва някои от условията (3,4,8,11), за което престои 

образуване на АНП. 

Извършени са три проверки на площадката на „Аякс-1”ЕООД в село Пъстрен. При две 

от тях – по постъпил сигнал за замърсяване на река Еледжик и при последващ контрол 

за изпълнение на дадено предписание са констатирани нарушения и са образувани две 

административно – наказателни преписки.  

Извършени са две проверки на Регионална система за управление на отпадъците, гр. 

Ямбол – планова и по постъпил сигнал. Установено е неизпълнение на две от дадените 

предписания. 

За проверените през годината обекти са изготвени доклади, 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. 

 

3.ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ 

През 2016 г. по прилагане изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване 

и отстраняване на екологични щети(ЗОПОЕЩ) са осъществени 10 проверки на 10 

обекта. Констатирано е, че операторите са изготвили Собствени оценки за възможните 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени 

екологични щети по Приложение № 1 от Наредбата към ЗОПОЕЩ. 

 

4.ДОБРОВОЛНИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА – EMAS И 

ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС – на територията на РИОСВ – Стара 

Загора няма организации прилагащи Схемата за управление на околна среда и одит 

EMAS и екомаркировката на ЕС. 



V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

През 2016 г. са завършени 1-ви и 2-ри етапи на  проект "Реконструкция и разширение 

на канализационната и водопроводна мрежа на кв."Самара-3" , гр.Стара Загора, 

финансирани от ПУДООС и са реализирани СМР по проект "Изграждане на 

водопроводна и канализационна мрежа в кв. Кулата и кв. Крайречен, гр.Казанлък. 

През 2016 г. са извършени 48 проверки на обекти с реализирани проекти по 

Националната кампания - "Чиста околна среда", финансирани от ПУДООС. 

Наблюдава се тенденция за увеличение броя на реализираните проекти на територията 

на РИОСВ - Стара Загора. Трябва да се отбележи активността на общинските 

администрации при участие в различни програми.  

 

  Информация за изпълнени проекти с екологично значение 

  

Наименование на 
проекта 

Кратка 
характеристика 

Източници 
на 

финансиране 

Стойност на 
проекта 

Етап на 
изпълнение 

  1 2 3 4 5 

1 

"Място за отдих и 
спорт" 

гр. Стара Загора 
ЦДГ № 35 
„Свобода” 

ПУДООС 4 904.24 лв. 31.10.2016 г. 

2 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

гр. Ямбол 
ОДЗ „Пламъче” ПУДООС 

4 989.60 лв. 

31.10.2016 г. 

3 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

гр. Болярово 
СОУ „Д –р 

Петър Берон” 
ПУДООС 4 990.80 лв. 31.10.2016 г. 

4 

"Игри сред цветя" 

с. Хрищени, 
общ. Стара 

Загора 
ОДЗ № 26 
„Лилия” 

ПУДООС 4 989.79 лв. 31.10.2016 г. 

5 
"Парк за отдих" 

с. Остра могила 
общ. Стара 

Загора 
ПУДООС 9 990.00 лв. 30.11.2016 г. 



6 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

гр. Стара Загора  
С. Дълбоки 
ОУ „Иван 
Мирчев” 

ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

7 

"Учебен кът на 
открито" 

гр. Стара Загора 
НУ „Димитър 

Благоев” 
ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

8 

"Изграждане на 
спортна площадка" 

общ. Сливен с. 
Блатец 

ОУ „СВ. 
Климент 

Охридски” 

ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

9 

"Уча и спортувам 
сред природата" 

гр. Стара Загора 
НУ „Зора” ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

10 

"Пулсът на 
природата - 

образователен 
екокът сред 
природата 

гр. Нова Загора 
ДГ № 1 

„Слънчице” 
ПУДООС 4 999.20 лв. 31.10.2016 г. 

11 "Красив залез" Общ. Казанлък ПУДООС 10 000 лв. 30.11.2016 г. 

12 

"Почистване и 
облагородяване на 

зона за отдих" 
Общ. Мъглиж ПУДООС 9 998.68 лв. 30.11.2016 г. 

13 
"С грижа за децата" 

гр. Нова Загора 
Постоянна 
детска ясла 

ПУДООС 4 970.92 лв. 31.10.2016 г. 

14 

"Обичам природата 
- и аз участвам" - 

изграждане на 
класна стая на 

открито" 

гр. Ямбол 
ОУ „Николай 

Петрини” 
ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

15 

"Училищният двор 
- място за учение, 
отдих и спорт на 

открито" 

гр. Чирпан 
ПГСС ПУДООС 4 999.90 лв. 31.10.2016 г. 

16 

"Моето място в 
зеленият свят 

с. Камен, общ. 
Сливен 

ОУ „св. Св. 
Кирил и 
Методий 

ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

17 

"Зелени 
вълшебства" 

гр. Чирпан 
ЦДГ „Слънце” ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 



18 

"Екологична среда 
за децата в 
училище" 

с. Калояновец, 
общ. Стара 

Загора 
ОУ „Отец 
Паисий” 

ПУДООС 4 615.44 лв. 31.10.2016 г. 

19 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

гр. Стралджа 
ЦДГ „Здравец” ПУДООС 4 989.60 лв. 31.10.2016 г. 

20 

"Зелена класна 
стая" 

гр. Казанлък 
ЦДГ „Мечо 

Пух’ 
ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

21 

"Малките 
природозащитници" 

гр. Сливен 
Детска ясла № 

12 
ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

22 

"Изграждане на 
фитнес площадка на 

открито" 
Общ. Ямбол ПУДООС 9 964.80 лв. 30.11.2016 г. 

23 

"Изграждане на 
фитнес площадка на 

открито" 
Общ. Ямбол ПУДООС 9 964.80 лв. 30.11.2016 г. 

24 

"Създаване на зона 
за отдих" Общ. Елхово ПУДООС 9 999.97 лв. 30.11.2016 г. 

25 
"Зона за отдих" с. Дражево, общ. 

Тунджа ПУДООС 8 572.68 лв. 30.11.2016 г. 

26 

"Цветен екокът на 
двора" 

гр. Елхово 
ЦДГ „Надежда” ПУДООС 4 999.84 лв. 31.10.2016 г. 

27 

"Сред природата 
уча и играя" 

гр. Ямбол 
ЦДГ №22 
„Биляна” 

ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

28 

"Почистване , 
озеленяване и 

възстановяване на 
зона за отдих" 

общ. Нова 
Загора ПУДООС 9 945.70 лв. 30.11.2016 г. 

29 

"Почистване и 
облагородяване на 

парк" 

с. Рисиманово, 
общ. Раднево ПУДООС 9 505.49 лв. 30.11.2016 г. 



30 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

с. Желю 
войвода, общ. 

Сливен 
ПУДООС 9 972.00 лв. 30.11.2016 г. 

31 

"Озеленяване и 
почистване на 

площи и 
възстановяване на 

място за отдих" 

с. Ценово, общ. 
Чирпан ПУДООС 9 913.20 лв. 30.11.2016 г. 

32 

"Възстановяване и 
облагородяване на 

парк" 

с. Сборище, 
общ. Твърдица ПУДООС 10 000.00 лв. 30.11.2016 г. 

33 

"Фитнес площадка 
на открито" Общ. Ямбол ПУДООС 9 964.80лв. 30.11.2016 г. 

34 

"Възстановяване и 
облагородяване на 

парк" 

с. Зимница, общ. 
Стралджа ПУДООС 9 947.28 лв. 30.11.2016 г. 

35 

"Обичам природата 
- и аз участвам" - 
Еко занимания" 

гр. Стара Загора 
ЦДГ №7 

„Светулка” 
ПУДООС 5 000.00 лв. 31.10.2016 г. 

36 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

с. Веселиново, 
общ. Тунджа 
ОДЗ „Дечка 

Сюлемезова” 

ПУДООС 4 989.60 лв. 31.10.2016 г. 

37 

"Земята - наш дом - 
да я пазим всички" 

гр. Раднево 
ЦДГ №1 

„Андончо 
Черковски” 

ПУДООС 4 991.90 лв. 31.10.2016 г. 

38 

"Център за спорт и 
отдих " 

гр. Сливен 
СОУ 

„Константин 
Константинов” 

ПУДООС 4 660.00 лв. 31.10.2016 г. 

39 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

с. Златари 
общ. Тунджа ПУДООС 9 600.00 лв. 30.11.2016 г. 



40 

"Зелен кът" 
с. Кирилово 
общ. Стара 

Загора 
ПУДООС 9 985.04 лв. 30.11.2016 г 

41 

"Изграждане на 
спортна площадка с 

фитнес уреди на 
открито" 

с. Ковачите 
общ. Сливен ПУДООС 10 000.00 лв. 30.11.2016 г. 

42 
"Фитнес площадка" с. Могила 

общ. Тунджа ПУДООС 9 755.04 лв. 30.11.2016 г. 

43 

"Кът за спорт и 
отдих" 

с. Кабиле 
общ. Тунджа ПУДООС 9 960.00 лв. 30.11.2016 г. 

44 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

ОДЗ Детелина, 
с. Дъбово, общ. 

Мъглиж 
ПУДООС 4 955.79 лв. 30.10.2016 г. 

45 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

с. Габарево 
общ. Павел баня ПУДООС 9930.00 лв. 30.11.2016 г. 

46 

"сред природата , 
учим, играем, 

растем 

ОДЗ № 6 
„Еделвайс”, 
гр. Казанлък 

ПУДООС 4987.60 лв. 31.10.2016 г. 

47 

"Площадка за игра" 
ЦДГ „Звездица”, 
с.Скалица, общ. 

Тунджа 
ПУДООС 4989.60 лв. 31.10.2016 г. 

48 

Национална 
кампания - "Чиста 
Околна Среда" на 

тема "Обичам 
природата - и аз 

участвам" 

ОУ Черноризец 
храбър”, с. 

Крушаре, общ. 
Сливен 

ПУДООС 4 999.60 лв. 31.10.2016 г. 

49 

Реконструкция и 
разширение на 

канализационната и 
водопроводна 

мрежа на 
кв.Самара-3" , 

гр.Стара Загора  

Община Стара 
Загора ПУДООС 

2 766 266,52 
лв. с включен 

ДДС 

80 календарни 
дни, считано от 

датата на 
подписване на 
Протокол за 
откриване на 
строителна 
площадка  - 



Акт образец 2 
А 

50 

Реконструкция и 
разширение на 

канализационната и 
водопроводна 

мрежа на 
кв.Самара-3" , 

гр.Стара Загора -II 
етап 

Община Стара 
Загора ПУДООС 

1 835 689,60 
лв. с включен 

ДДС 

50 календарни 
дни, считано от 

датата на 
подписване на 
Протокол за 
откриване на 
строителна 
площадка  - 

Акт образец 2 
А 

51 

"Изграждане на 
водопроводна и 
канализационна 

мрежа в кв. Кулата 
и кв. Крайречен 

гр. Казанлък ПУДООС 1 987 049.40 
лв. 

106 календарни 
дни, считано от 

датата на 
подписване на 
Протокол за 
откриване на 
строителна 
площадка  - 

Акт образец 2 
А 

 

 

ІV.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗАСЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ЗА АКТИВНО ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОВЕДЕНИЕ ЗА 

ГРИЖА КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 



И през 2016 г. за пореден път служителите на двете регионални структури на МОСВ в 

град Стара Загора – РИОСВ и РЛ организираха и участваха в Националната кампания 

„Да изчистим България заедно” на 4 юни с почистване на защитена зона „Язовир 

Копринка” южно от язовира в землището на село Копринка. В териториалния обхват на 

РИОСВ – Стара Загора в деня на инициативата са взели участие 3900 доброволци, дали 

принос в почистването на 173 замърсени с отпадъци терени в Старозагорска, Сливенска 

и Ямболска области и община Тополовград, област Хасковска. Общото количество на 

събраните отпадъци е 336,550 тона. 

Почти 1500 участника са събрали 76,540 тона отпадъци в община Стара Загора. 

Двадесет замърсени терена са почистили участниците в инициативата на територията 

на община Елхово, област Ямбол и са събрали 43,200 тона отпадъци. Двеста и петдесет 

доброволци в община Опан, област Стара Загора са почистили 13 места и са събрали 40 

тона отпадъци. 
 

 



Експертите на РИОСВ-Стара Загора 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 

2016 г.  

 

2 февруари Световен ден на влажните зони се проведе със съдействието на Община 

Раднево, Спасителен център за диви животни на СНЦ „Зелени Балкани” и 

ръководството на Второ основно училище ”Свети Паисий Хилендарски”, град Раднево.  

Учениците наблюдаваха зимуващите край водоема защитени видове птици като 

Къдроглав пеликан, Бяла чапла, Малък гмурец, Тръстиков блатар... 
 

       
 

Инициативи посветени на световните дни на водата – 22 март и на Земята – 22 април – 

се проведоха с ученици от ХІ ОУ „Николай Лилиев” Стара Загора. В двора на 

училището си, децата засадиха туи. Учениците от 1 б клас на същото училище 

участваха в занимателни игри беседа открит урок, и на тема разделно събиране на 

отпадъците и приноса на всеки човек в опазването на природата. Учениците слушаха 

песни, четоха разкази за отпадъците от учебното помагало ВЪЛШЕБСТВА на Васил 

Кинов и сглобяваха пъзели с екопослания за опазването на природата. Партньори в 

мероприятието бяха Регионално управление по горите – Стара Загора. 



    

       
 

Петокласниците от Четвърто основно училище „Кирил Христов” участваха в 

инициатива за освобождаване на птици край езерото „Загорка” в Стара Загора по повод 

Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Инициативата се проведе 

със съдействието на Спасителен център за диви животни – Стара Загора. 

 

    
 

Седмицата на мобилността се проведе в Поддържан резерват „Долна Топчия” с 

почистване на пътеката за посетители. Инициативите през 2016 г. приключиха с 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците през ноември, а в мероприятието се 

включиха над 200 ученици от Основно училище „Кирил Христов”, Стара Загора. 



 

 
 

През юни е проведена работна среща с главни архитекти и еколозите на общините от 

териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора по практическо прилагане на ЗООС и 

съвместяването му със ЗУТ. 

 

На основание чл. 17 от Закона за опазване на околната среда през 2016 г. са подадени 

50 заявления за достъп до обществена информация. На 40 от тях са издадени решения 

за пълен или частичен достъп до информация. На едно от постъпилите заявления е 

издаден отказ, т.к същата информация заявителят е поискал в период по-кратък от 6 

месеца. За останалите 9 заявления, на 5 са изготвени писмени отговори, съобразно 

търсената информация, а 4 са препратени по компетентност до Изпълнителна агенция 

по околна среда. 

Заявления за достъп до обществена информация са подавани от студент, 3 граждани, 4 

неправителствени организации, а останалите от общински администрации и фирми. 

Информация е заявена за достъп до данни от извършваната контролна дейност, както и 

от системата за мониторинг на компоненти на околната среда - води и въздух, 

процедиране на инвестиционни намерения и др.  



 

Диаграма на постъпили заявления по ЗДОИ, издадени отговори и решения през 2015 и 

2016 г. 

 
 

Като брой подадени заявления през последната година се наблюдава тенденция към 

повишаване, което е свързано със задължението на общинските администрации да 

разработват общи устройствени планове и проекти за водни цикли в населените места. 

 

ІV.6. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И 
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

 
През 2016 г. при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми 

и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения в съответните 

разрешителни или в комплексни разрешителни, с наказателни постановления от 

директора на РИОСВ-Стара Загора, са наложени 13 текущи и еднократни санкции по 

чл.69 от ЗООС на юридически лица в общ размер на 44 159 лв. От наложените санкции 

- 11 са по компонент ,,Води’’, а 2 - по компонент ,,Въздух’’. 

За превишения на индивидуалните емисионни ограничения на разрешителните за 

заустване/комплексни разрешителни са издадени 11 наказателни постановления за 

налагане на санкции на: ,,Арсенал’’ АД, град Казанлък, ,,Репродуктор по 

свиневъдство’’ АД, ,,Е.Миролио’’ ЕАД, ,,Биоланд-България’’ ЕООД, ,,Вигалекс’’ ООД, 



град София, ,,ВиК’’ ЕООД, град Стара Загора, „ЗКУ” ООД, „Шоко Тим” ООД, град 

Стара Загора. 

За превишения на нормите на допустими емисии в атмосферния въздух са предприети 

административно-наказателни мерки, чрез издаване на наказателни постановления на 

два оператора – „Наталия’’ АД, град Стара Загора и ,,Градус -2’’ ООД, град Стара 

Загора - площадка в град Нова Загора. 

Размерът на получените суми по наложени санкции през 2016 г. е 57 199,48 лв., като в 

тази сума са включени и санкции от 2015 г. след постановени съдебни решения. 

 
Таблица 1  - Преведени суми по наложени санкции по общини през 2016 г.  

ОБЩИНА ПРЕВЕДЕНИ СУМИ 

РИОСВ Стара Загора СТОЙНОСТ/лв. 

Община Стралджа 19 349,06 
Община Болярово 2 855,48 
Община Гълъбово 64,80 
Община Раднево 1 416,00 
Община Мъглиж 634,40 
Община Казанлък 870,40 
Община Тунджа 1 997,60 
Община Стара Загора 483,67 
Община Ямбол 347,00 
Община Сливен 17 741,16 
ОБЩО 45 759,57 

Най – големите суми от наложени санкции са постъпили в общини Стралджа, Сливен,  

Болярово, Тунджа и Раднево. 

 

Обектите - замърсители на тяхна територия са: 

 Община Стралджа - ,,Булгартрансгаз’’ ЕАД – за замърсяване на 

атмосферния въздух с въглероден оксид над допустимите норми, за обект 

Компресорна станция (КС) „Лозенец”, с.Лозенец, общ.Стралджа, 

обл.Ямбол; 

 Община Болярово - ,,Булгартрансгаз’’ ЕАД – дружеството е 

санкционирано за замърсяване на атмосферния въздух с въглероден 

оксид над допустимите норми, за обект Компресорна станция (КС) 

„Странджа”, район Стара Загора, с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. 

Ямбол; 



 Община Сливен - ,,Е. Миролио’’ ЕАД - на дружеството е наложена 

еднократна санкция за превишение на индивидуалните емисионни 

ограничения по показатели ХПК и БПК5; 

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

са наложени две еднократни санкции за превишение на индивидуалните 

емисионни ограничения по показатели ХПК, БПК, неразтворени 

вещества, общ азот и общ фосфор. 

Изразходването на преведените средства на общините от наложени санкции не се 

контролират от РИОСВ-Стара Загора. 

 

- Издадени наказателни постановления за налагане на имуществени санкции 

на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за 

нарушаване на разпоредбите на ЗООС и специалните закони за опазване на 

околната среда. 

При осъществяване на контролната си дейност, от експертите на РИОСВ са съставени 

58 акта за установяване на административни нарушения, а от директора на РИОСВ са 

издадени 53 наказателни постановления на обща стойност 197 200 лв. Седемнадесет от 

издадените наказателни постановления са за нарушения на разпоредбите на ЗООС. 

Осем са за констатирани неизпълнения на условия в КР, 8 са за неизпълнения на дадени 

задължителни предписания и едно за работа на оператор без КР. Осем наказателни 

постановления са за нарушения по ЗВ, 22 - по ЗБР, 4 - по ЗУО и по едно за нарушения 

на ЗЧАВ и ЗВВХВС. 

 

Констатираните нарушения през 2016 г. най-често са свързани с нарушения на забрана 

за разораване и обработване на земя/пасище в защитени зони „Западна Странджа” с код 

BG0002066 и защитена зона „Сакар’’ с код BG0002021, на основание чл. 12, ал.6 от 

ЗБР; за нерегламентирано заустване и превишение на индивидуалните емисионни 

ограничения по Закона за водите; за неизпълнение на условия от комплексни 

разрешителни; за неизпълнение на дадени задължителни предписания по чл.166, т. 3 от 

ЗООС. 

Налагани са имуществени санкции, на основание чл.163, ал.3 от ЗООС, за 

осъществяване на дейност без необходимото за това комплексно разрешително 

съгласно чл.117, ал. 1 от ЗООС и за непредставяне на информационен лист за 

безопасност, с което е нарушен чл.4а, т.3, б.’’а’’ от ЗВВХВС. 



За предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с 

опазването на околната среда, които създават предпоставки за възникване на 

непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда, както и 

увреждане на здравето или имуществото на хората, със заповед на директора на 

РИОСВ-Стара Загора са наложени 3 принудителни административни мерки (ПАМ), 

чрез поставяне на пломба на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София за обект КС „Лозенец”, 

село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол и обект КС „Странджа”, село Горска 

поляна, община Болярово, област Ямбол, и „Хемиплант” ЕООД, град Стара Загора, 

площадка Агробиохим. 

Със заповед на директора на РИОСВ, на основание  чл. 164в, ал.1, т.1 от ЗООС, е 

забранена експлоатацията на „Складова база за пропан-бутан“, находяща се в гр. 

Николаево, с оператор „РДЦ ойл” ЕООД, град Николаево.  

 

През 2016 г. санкционната дейност на РИОСВ-Стара Загора показва нарастване на броя 

на наложените административно-наказателни и принудителни административни мерки 

с цел спазване на екологичното законодателство и предотвратяване или 

преустановяване на нарушения, свързани с опазването на околната среда, които 

създават предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване и 

увреждане на околната среда, както и увреждане на здравето на хората. Това от своя 

страна води до повишаване отговорността на операторите по отношение на водената от 

тях политика по околна среда. 

- Жалби и сигнали 

През 2016 г. в инспекцията са подадени 142 сигнали и жалби, които своевременно са 

отработени. От тях 30 са препратени по компетентност на основание чл.112 от 

Административнопроцесуалния кодекс, а на останалите са извършени 112 проверки на 

място и по документи. От извършените проверки е установено, че в 50 от случаите 

подадените сигнали са неоснователни, което съставлява 45%. Това са значителен брой 

извънредни проверки, което ангажира време, човешки и финансови ресурси. 
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