
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

За реализирането на поставените през 2017 г. цели са планирани 772 проверки 

на 565 обекта. Съобразно оценката на риска за въздействието на обектите и дейностите 

върху околната среда и човешкото здраве, приоритетно бяха планирани 30 комплексни 

проверки по компоненти и фактори на околната среда. 

Извънплановите проверки за 2017 г., произтичащи от функциите на РИОСВ 

при прилагането на нормативната уредба са 524, с което общия брой възлиза на 1296. 

 

През 2017 г. бяха планирани за контрол 565 обекта, спрямо 451 обекта за 2016г. 

На всички планирани обекти е извършен контрол на място и по документи, 

което представлява 100 % изпълнение на плана по отношение на планираните обекти. 

Общо през годината са проверени 1054 обекта спрямо 1013 обекта през 2016 г., 

т.е. с 41 обекта повече. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в гр. Стара Загора е на 

първо място по контролирана територия (11 000 кв.км) и на четвърто - по числен 

състав. В контролната дейност са участвали 26 експерта от специализирана 

администрация. 

През годината са извършени общо 1296 проверки, от които 772 планови и 524 

извънпланови. Анализът показва, че от общо извършените проверки  -  60 % са планови 

и 40 % извънпланови, за разлика от 2016 г. през която от общо 1238 извършени 

проверки, 769 са планови, т.е. 65 %, а 469 са извънредни, т.е. 35 %. Това показва, че и 

през 2017 г. се запазва процентното съотношение на извънредните проверки спрямо 

планираните проверки. В тази връзка през 2018 г. е увеличен броя на планираните 

обекти, като е поставен акцент върху проблемните такива за 2017 г. и съгласно 

нормативните изисквания, наличния административен капацитет и финансов ресурс на 

РИОСВ – Стара Загора. 

С цел оптимизиране разходите за извършване на проверки се прилага 

комплексен подход и гъвкаво планиране. Приоритетни обекти са тези, чиито риск по 

отношение въздействието им върху околната среда и човешкото здраве е оценен като 

висок. 

 

От извънредните 524 проверки, 135 или 26% от извършените проверки са  по 

жалби, сигнали и получени на „зелен телефон” от граждани, неправителствени 



организации и други. Останалите са на нови обекти, по заповеди на министъра на 

околната среда и водите; областни управители; съдебни органи и др.; последващ 

контрол по издадени предписания; по подадени заявления за издаване на разрешително 

по ЗУО; по договор с ПУДООС за кампанията "Чиста околна среда"; за налагане или 

отмяна на санкции; по постъпили уведомления за инвестиционни предложения и при 

създадени аварийни ситуации. За сравнение през 2016 г. проверките по сигнали и 

жалби на граждани са 24% от общия брой извънредни проверки.  

През 2017 г. постъпилите в инспекцията 163 сигнали и жалби са своевременно 

отработени, като 28 от тях са препратени по компетентност, а на останалите 135 са 

извършени проверки на място. Четиринадесет от тях са осъществени от експерти от две 

и повече направления. От извършените проверки е установено, че в 30 от случаите 

подадените сигнали са неоснователни, което съставлява 22%. Това са значителен брой 

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

Трябва да се отбележи, че в плана за контролната дейност за 2017 г. посочения 

брой извършени извънредни проверки е 524. В него не са включени участията на 

експертите в ДПК – 80 на брой и извършените проверки на обекти от Националната 

кампания „Чиста околна среда“ за подпомагане на екологични проекти на общини, 

кметства, неправителствени организации, училища и детски градини. 

 

 

 

Съотношението между планови и извънпланови проверки през 2016г. и 2017г. е 

показано на диаграма 1. 
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 Положителни резултати от осъществената контролна дейност през годината 

 

►През 2017 година е постигнато съответствие с нормите за фини прахови 

частици под 10 микрометъра (ФПЧ10) с разрешения брой превишения в годишен аспект 

в общините Стара Загора, Сливен и Гълъбово;  

►От началото на 2013 г. до края на 2017 г. не са регистрирани превишения на 

действащите норми по показател азотни оксиди в град Стара Загора, с което е 

постигнато качествено и устойчиво подобряване качеството на атмосферния въздух по 

този показател 

►Преустановени са нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от 

обекти - замърсители – 3 мандри, дестилерия, завод за производство на растителни 

масла и кравеферма. 

►Реализирано е закриване и рекултивация на депа за неопасни отпадъци на 

общини Павел баня и Елхово. 

►Стартираха и дейностите по закриване и на общински депа Гурково, Стара 

Загора, Казанлък, Гълъбово, Опан, Чирпан, Болярово и Твърдица, които ще продължат 

и през 2018 г. Прекратени са дейностите по депониране на отпадъци на действащите 7 

общински депа за неопасни отпадъци в общини Стара Загора, Чирпан, Казанлък, 

Гурково, Раднево, Гълъбово, Опан, които не отговарят на нормативните изисквания. 

►Повишен е броя на учащите се, които се включват в различни 

информационни и образователни дейности, свързани с провеждането на национални и 

международни екологични събития. 

►Участие в провеждането на Националната кампания „Чиста околна среда“ за 

подпомагане на екологични проекти на общини, кметства, неправителствени 

организации, училища и детски градини. 

►Подкрепа и участие в инициативата „Да изчистим България за един ден“. 

►Броят на подадените заявления за достъп до обществена информация е с 38 

% по – малко в сравнение с предходната 2016 г., което е свързано с увеличаване броя на 

регистрите и предоставената информация на интернет страницата на РИОСВ - Стара 

Загора. 

►Подобрен е диалога и координацията с други държавни и общински 

институции при извършване на съвместни проверки. 



►За отчетния период в резултат на контролната дейност на РИОСВ, са 

съставени  67 акта за установяване на административни нарушения, а от директора на 

РИОСВ са издадени 62 наказателни постановления на обща стойност 437 800 лв. За 

сравнение през  2016 г. са съставени 58 акта за установяване на административни 

нарушения и са издадени 53 наказателни постановления на обща стойност 197 200 лв. 

Обжалваните наказателни постановления през отчетния период са 59 в размер 

на 423 020 лв. От тях 18 към момента са в съдебна фаза на стойност 211 000 лв., по 

останалите 41 НП в размер на 212 020 лв.  съдът се е произнесъл в полза на РИОСВ. От 

РИОСВ - Стара Загора се предприемат всички възможни и допустими от закона мерки 

и способи за събиране на вземанията. През 2017 г. на НАП са предадени 20 преписки на 

стойност 988 308, 61 лв. 

 

   Въпроси за решаване 

 

►Все още не могат да бъдат достигнати нормативно лимитираните брой 

превишения по показател серен диоксид за община Гълъбово. В РОУКАВ Гълъбово, 

въпреки положените усилия и вземането на навременни и адекватни мерки през 

годината, все още не е постигнато съответствие по показател серен диоксид. Причина 

за превишаване на праговите стойности на регламентираните норми по показател серен 

диоксид е фактът, че в сравнително малък регион са разположени четири от най-

големите топлоелектрически централи в страната, комплекса „Марица изток”, 

работещи на гориво лигнитни въглища.  

►Няма съоръжения за обезвреждане на някои видове опасни отпадъци или 

крайното им депониране на територията, на която се генерират и най-често те се 

изнасят за третиране извън страната. 

►Все още има наличие на нерегламентирани сметища. 

►Създават се проблеми в докладването, обработката и анализа на 

информацията за управлението на отпадъците. Твърде усложнена е системата от 

годишни отчети, която създава условия за грешки от различно естество, която е основа 

за анализ на състоянието по управлението на отпадъците. 

►Не всички общини са въвели системи за управление на специфични потоци 

отпадъци в съответствие в изискванията на националното законодателство - НУБА, 

ИУМПС, отработени масла, биоотпадъци от поддържане на обществени площи, 



паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради. 

►Липсата на депа за строителни отпадъци  води до неконтролирано 

изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми, формиране на 

нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на населените места, както 

и замърсяване на зелените площи в самите населени места. 

►На територията на РИОСВ – Стара Загора не е решен проблемът с 

продуктите за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност и неизвестен 

произход. Във връзка с проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за 

употреба пестициди и други препарати за растителна защита” по Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество, през 2017 г. е осъществен предварителен 

мониторинг на складове за съхранение на негодни за употреба пестициди в общини 

Гурково и Николаево, област Стара Загора и община Ямбол съвместно с представители 

на ПУДООС. Проведоха се и срещи с общинските администрации и други институции 

за допълнително уточняване на количествата ПРЗ с изтекъл срок на годност във връзка 

с предстоящите дейности по изпълнението на програмата. 




