ІІ.2 ВОДИ
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
1.Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната
дейност през 2017 г.
Основните приоритетите в направлението са обвързани с нормативната уредба,
съсредоточена в двата основополагащи закона - Закона за опазване на околната среда и
Закона за водите, като заедно със свързаните с тях подзаконови нормативни документи
са

инструментите

за

постигне

на

устойчиво

намаляване

замърсяването

на

повърхностните водни тела в поречията на реките Тунджа и Марица. Националната
политика по управление на водите се основава на тяхното определяне като жизнено
важен ресурс и общо наследство, което трябва се опазва и защитава. Основните и
допълнителни мерки заложени в новите планове за управление на речните басейни
(ПУРБ) 2016-2021 г., съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС - Рамкова
Директива за водите (РДВ), транспонирана в Закона за водите (ЗВ) са основата за
постигане на интегрирано управление и опазване на водите.
2. Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води:
Селищни канализационни системи с и без изградени Пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ)
В региона, контролиран от РИОСВ - Стара Загора има изградени шест селищни
пречиствателни станции.
В поречието на р. Тунджа функционират ГПСОВ - Казанлък, ГПСОВ - Павел
баня и ГПСОВ - Сливен. Реконструираните пречиствателни станции на градовете
Казанлък и Сливен отговарят на всички съвременни изисквания в областта на
пречистването на отпадъчните води, включително и на изискванията на чл. 5 (по-строго
пречистване - отделяне на азот и фосфор) от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на
отпадъчните води от населените места. За басейна на река Марица действат ГПСОВ Стара Загора, ГПСОВ - Раднево и ГПСОВ - Нова Загора. През април 2017 г. е въведена
в редовна експлоатация в рамките на проект по Оперативна програма околна среда
(ОПОС) изцяло новата ГПСОВ - Раднево, с което са приключени и дейностите по
цялостната реализация на водния цикъл на град Раднево. ГПСОВ - Раднево и ГПСОВ -

Стара Загора са най-модерните за поречието на река Марица, като и двете станции
покриват изискванията на чл. 5 (по-строго пречистване – степен 3 отделяне на азот и
фосфор) от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води от населените
места.
Проведеният контролен и собствен мониторинг през 2017 г. показва
относително ефективно пречистване на отпадъчните води (с изключение на ГПСОВ Сливен и ГПСОВ-Стара Загора, където са отчетени превишения на индивидуалните
емисионни ограничения (ИЕО) при проведен контролен мониторинг за второ
шестмесечие на 2017 г.). В тази връзка на двете дружествата са наложени имуществени
санкции по ЗВ. От реконструкция и модернизация за привеждане в съответствие с
изискванията за по-строго пречистване – степен 3 (отделяне на азот и фосфор) на
Директива 91/271/ЕИО се нуждаят ГПСОВ - Павел баня и ГПСОВ - Нова Загора. Към
2017 г. двете станции разполагат със съоръжения за пречистване до степен 2 ( първично
и вторично пречистване).
Населените места - Ямбол, Чирпан, Гълъбово, Елхово и Тополовград са с над
10 000 е.ж., но са без изградени ПСОВ. Съществена част от получените жалби и
сигнали в РИОСВ - Стара Загора през изминалата година са свързани с работата на
канализационните мрежи (в частност с канализационната система на град Ямбол – найголямата в региона без ГПСОВ). В цялостен план се отчита забавяне в работата на
общинските администрации по отношение на Програмата за прилагане на Директивата
за отпадъчните води - 91/271/ЕЕС.
Селищни

канализационни

системи,

предмет

на

изпълнение

и

реконструкция
За област Стара Загора са реализирани следните обекти:
►През 2017 г. е приключен вторият етап в рамките на Проект №DIR-5101111650-134 „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение
на В и К мрежата на град Раднево”. В експлоатация през април 2017 г. с Държавна
приемателна комисия (ДПК) е въведена изцяло новата ГПСОВ - Раднево (Включена в
Етап-2 от проекта). Станцията е оразмерена и проектирана за 18 346 е.ж.. Отпадъчните
води към нея се препомпват с канална помпена станция. В технологичните съоръжения
по водната линия са включени: механично пречистване (чрез сграда с комбинирани
съоръжения за механично пречистване), биологично пречистване чрез биобасейн с

нитрификационна зона (аерационна) и денитрификационна зона (безкислородна) и
вторични вертикални утаители, Дезинфекция с UV система за обеззаразяване на
пречистените води. Към ГПСОВ - Раднево е изградено и утайково стопанство, което
включва: аеробен стабилизатор, първичен уплътнител, вторичен уплътнител, резервоар
за стабилизирани утайки, шнекова филтър преса и площадка за обезводнени утайки –
аварийно изсушително поле и депо за утайки;
►Разширение на Битово-фекална канализация на село Богомилово, община
Стара Загора - Етап I ¬„Главен клон I -по улица с о.т.187-о.т.186-о.т.185-о.т.184-о.т.183,
през поземлен имот ПИ №000748, ПИ №055005 и ПИ №000571 по КВС на село
Богомилово до РШ №2 на съществуващ бетонов канализационен колектор ф 500;
►В редовна експлоатация с ДПК е прието разширение на водопроводна и
канализационна мрежа на кварталите „Кулата“ и „Крайречен“ в гр. Казанлък.
За Област Ямбол са реализирани следните обекти:
►В

община

Тунджа

е

реализиран

един

проект

–

разширение

на

канализационна мрежа за битово-фекални отпадъчни води на село Роза, община
„Тунджа”, област Ямбол - Етап II-А: „Главен клон I ОТ РШ 31 ДО РШ 52, сградни
канализационни отклонения, канализационна помпена станция – крайна“;
►Продължава реализацията на "Интегриран проект за водния цикъл на гр.
Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на
канализационна и водопроводна мрежа по Договор за безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ съфинансирана от Европейски
фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност
„Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.
Ямбол ” – Етапно изграждане на два етапа. В ход е и реализирането на вторият етап от
проекта на Община Ямбол изграждане и пускане в редовна експлоатация на ГПСОВ –
Ямбол, към момента строителните дейности са прекъснати, степента на изграденост на
съоръженията е 24 %. Планира се дейностите по изграждане на станцията да приключат
най-късно до 2023 г.
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Градски пречиствателни станции поречие река Марица:
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Общ брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения,
заустващи във водни обекти и по – значимите заустващи чрез селищните
канализационни системи
Проверки, брой

№
1

1
2

3
4

Наименование на обектите,
които подлежат на контрол,
по вид контролирани
емитери*
2
Поречие Марица
“В и К” ЕООД Ст. Загораканализационна система гр.
Гълъбово (без изградена
ГПСОВ)
“В и К” ЕООД Ст. ЗагораГПСОВ Раднево
"Мини Марица изток"АДРудник "Трояново1" с.
Трояново, общ. Раднево
"Мини Марица изток"АДРудник “Трояново
Север”Ковачево,общ. Раднево
"КонтурГлобал Марица Изток
3"АД София- ТЕЦ “Марица
Изток3” с. Медникарово, общ.
Гълъбово

планирани
3

извършени
4

1

1

Издадени разрешителни

По Закона за водите
5

№570/07.07.05г реш.
№220/27.02.08
2

2
№33140216/27.12.2016г

2

2

2

2

2

2

"Мини Марица изток"АДРудник "Трояново3" с.
Медникарово общ. Гълъбово

2

7

В и К” ЕООД Стара Загора ГПСОВ гр.Стара Загора
"В и К"ООД Сливен-ГПСОВ –
Нова Загора
В и К” ЕООД Стара Загора канализационна ссистема
гр.Чирпан (без изградена
ГПСОВ)
“Конекс тива” АД** Оризово,
общ. Бр.Даскалови-конс. ф-ка

2

2

2

2

1

1

2

2

"Кристал Олива"ЕООД гр.
Харманли, обл Хасково, ул.
"Васил Левски"№70Б
"Завод за каучукови
уплътнители"АД с.Горно
Ботево,общ.Ст.Загора

1

1

2

2

ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД с.
Ковачево

2

3

№33120022/10.06.09г
реш.№РР3002/20.12.16
№300162/22.07.05г реш
№2016/31.07.14 с нов
№33120078
№52/2005г.,
актуализиран
о с Решение52-Н0-И0А2/2012

5

6
7
8

9

10**
11**

11
12

Комплексно
разрешител
но по ЗООС
6

№33120021/10.06.09 г.,
Решение №РР2880/27.07.2016 г.,
№33140101/07.07. 05г
реш. №757/01.08.13 г
№33140086/30.09. 10г
реш. №1100/19.01.11г
№571/07.07.05г реш
№218/27.02.08

№300436/27.09. 07г с
реш №1903/01.04.14г с
нов №33140146
№33740147/12.08.2015г
реш №РР-2501/06.08.15
г.
№301043/04.10.05г
решение
№1894/11.03.14г. с нов
№33140144
№50/2005г

13*
14*
15
16**

17
18
19**
20**
21**

ТЕЦ "Брикел" ЕАД гр.
Гълъбово
“Панхим”ООД гр. Ст. Загора
“Диони”ООД гр. Ст. Загора –
консервна ф-ка “Дерони”**
“Шоко Тим”ООД **гр. Стара
Загора- фабрика за вафли кв.
Голеш
"96 Агрогруп"ООД **с.
Караново, общ. Нова Загора –
производство на замразени
плодове и зеленчуци
"Канауф-България” ЕООД с.
Медникарово - завод за
гипсокартон
"Гайтек Олива"ООД гр. Нова
Загора, бул. "Цар Симеон
Велики"№69, ет. 1
"Дилмано Дилберо"АД ** консервна фабрика с.
Ястребово, общ. Опан
„Е. Миролио“ ЕООД **винарска изба с. Еленово
"Нанюк

2

4

№40/2005г

2
2

2
6

№14/2006г

0

1

№33140115/28.04.04г и
реш. №1707/10.05.13г.
№33740102/15.12. 11г

0

0
№33720037/18.02. 14 г

0

0
№33140114/17.01.2012г
.

0

1

2

2

0

0

0

0

33720041/19.06.2014 г.
№33740098/07.09. 11г
№33740156, реш. №РР2024/07.08.2014 г
№33740009/19.10. 07г.,
актуализирано с
Решение №РР1605/02.10.2012

Интернешънъл"ООД

22** ** - с. Коларово, общ. Раднево

28*
29*

30

"АРСЕНАЛ"АД площадка
Казанлък
"АРСЕНАЛ"АД площадка
Мъглиж
"България - К" АД Казанлъкпроизводство на прежди и
хавл. изделия

2

Поречие Тунджа
6
№301800/23.02.07г

2

2

2

2

№33140056/06.07.09г

“Вигалекс” ООД Софиядестилерия гр.Гурково

1

2

№33120023/10.06.2009 г.,
Решение №РР2818/12.04.2016 г.,

“В и К” ЕООД Ямбол- кан. сма гр. Елхово (без изградена
ГПСОВ)
"В и К"ЕООД Ст. Загора ГПСОВ Казанлък
"В и К"ЕООД Ст. Загора ГПСОВ Павел баня
"Е.Миролио" ЕАД Сливентекстилна фабрика гр.Сливен

1

1

2

3

2

4

2

3

"В и К Сливен"ООД -ГПСОВ
Сливен
“Репродуктор по
свиневъдство" АД с.
КалчевоАД с.Калчево,
общ.Тунджа

2

2

2

4

31
32
33
34
35*
36

37

№110/200
6г
№101/200
6г

№33140103/06.06.2011г
№515/07.07.05 реш.
№219/27.02.08
№107Н1/2009г
№33140055/23.06. 09г
реш. №1434/20.02.12г
№230НО/2008г

38
39
40
41
42
43

"Биоланд България"ООД гр.
Пловдив- дестилерия с.
Зимница,
общ. Мъглиж
“Кастамону България” АД с. Г.
Сахране, общ. Павел Баня
“В и К” ЕООД Ямбол -кан. сма гр. Ямбол
„ВЕЦ-Тъжа”електрическа
централа с. Тъжа
“В и К” ЕООД Ст. Загора- кан.
с-ма гр.Тополовград (без
изградена ГПСОВ)
“Аглика” АД Твърдицапроизводство на прежди и
хавлиени изделия
"Каолин"АД - ОФ“Устрем” хвостохранилище с. Устрем

1

2

2

"Алианс Агрикол Алаг"ООД с.
Окоп, общ. Тунджа
“Палфингер продукционс
техник - България”ЕООД с.
Тенево, общ. Тунджа
„АТЛАС”ООД** –
млекопреработвателно
предприятие с. Злати Войвода
„Анжелус Естейт“ АД **винарска изба с. Баня, общ.
Нова Загора
ЗП „Атанас Радев“с. Крън,
общ. Казанлък
Канализационна система и
ЛПСОВ, с. Веселиново

2

2

2
№0961/26.05.2003 г., и
Решение №РР2780/23.02.2016 г

2
1

№33140195/07.12.2015 г.
0

0

1

1

№33130016/17.01.2014г
№566/07.07.05г реш.
№22/22.02.08
2

2

44
45
46
47**
48**
49

КР№525Н0/2016

3
5

№300973/29.07.05 г. реш.
№281/23.04.08
№33120016/14.11. 08г,
Реш. №РР2319/07.05.2015
№33740104/16.11.2016

2

2

0

0

№95/2006
№33740101/09.12. 11г. и
бетонови резервоари
0

0

1

1

0

1

Канализационна система и
ЛПСОВ, с. Чарган

0

0

„Стокси“ ООД с. Тулово, общ.
Мъглиж

0

0

№33720021/02.06.2010 г.
№33110004/27.04.2007 г.,
решение №РР1489/15.05.2012 г.
№337100042/09.12.2008,
реш. №РР2047/27.08.2014 г.
№33140163/04.04.2014 г.

"Роза Етерна"ООД с. Ясеново,
общ. Казанлък ул. "Митко
Палаузов"№30
ЗП "Атанас Радев" дестилерия гр. Крън, общ.
Казанлък, Ц.П..К №69 **
"Промет сейф" ЕООД гр.
Казанлък - бул. "Розова
долина"№60

1

1

№33140094/14.12.2011 г.

1

1

№33740211/06.12.2017 г.

1

1

"Шато Ботево"ООД** гр.
Сливен, ул "Г. Гюлмезов"

1

1

№33110086/.12.08.2009г.,
отменено с писмо
№ПВОЗ25/2017/21..11.2017 г.
№337440164/07.07.2014г.

№33740158/10.05.2014 г.

50
51
52
53
54

55
56**

"Вила Ямбол"ЕАД** гр.
Ямбол, кв. Индистриален

1

1

57**

№300629/02.07.07г и
реш. №РР2917/24.08.16г.

Значими обекти заустващи в градска канализационна мрежа с издадени комплексни разрешителни
„Колхида Сливен”АД-пране на 0
0
№10858
вълна
в канализация
Н1/2009г

59*
60
61
62
63

"Е.Миролио" ЕАД Сливентекстилна площадка гр. Ямбол
„Прогрес”АД гр. стара Загора

1

1

0

0

„Ембул Инвестмънт”АД, гр.
1
Стара Загора
„Свиком”ЕООД гр. Сливен0
свинекомплекс
ТЕЦ „Топлофикация –Сливен” 1
гр. Сливен

1

„Загорка”АД –пивоварна гр.

0

0

„Птицекланица Градус”ООД
65** гр. Стара Загора
„ Наталия“АД, гр. Стара
0
Загора Текстилно
предприятие
66
„Лемприер Уул“ЕООД, гр. 0
Сливен – инсталация за
67
изпиране на вълна

№414-Н1
/2011г
№ 133/2006г

в канализация

№ 116Н1/2006г
№342Н1/2008

в канализация

№55 /2005

в канализация

№468-НО
/2013

в канализация
0
1

64** Стара Загора
1

в канализация
в канализация

№460-НО
/2013

1
в канализация
0
в канализация
0
в канализация

520-Н0/2015

Обекти емитери на отпадъчни води (заустващи в лагуни/изгребни шахти)

1

„АЯКС -1” ЕООДсвинекомплекс с. Пъстрен,
общ. Опан
„Рафтис-Милк“ ЕООД** –
мандра с. Бяла общ. Сливен

0

1
Бетонови резервоари

0

4
Бетонови резервоари

2

3

4
5

ЗП "Димо Димов""с.
0
Спасово, общ. Чирпан
животновъден обект
"ГМВ Груп -Фууд
0
Полимверс
Индъстри"**ЕООД с.
Кукорево, общ. Тунджа, обл.
Ямбол
"Булроуз Етерика" ЕООД
0

1
лагуни
1

2

Бетонови резервоари
лагуни

№421Н0/2011

6
7

8

дестилерия гр. Крън общ.
Казанлък -дестилерия,
"Робертет-България" ЕООД 1
дестилерия с. Долно
Сахране,общ. Павел баня
"Алба Групс"ЕООД с.
1
Скобелево, общ. Павел баня
"Млечен Свят-2003"** ООД 0
с. Братя Даскалови, обл.
Стара Загора

1
лагуни
1
лагуни
1
Бетонови резервоари

Забележка: с една звезда * са обозначени обекти емитиращи приоритетни и приоритетно опасни
вещества (съгл. Прилож.1 към чл.1, ал.2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда): с
две звезди * * са обозначени обекти,от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води
(съгл. Прилож. 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2):

Общия брой стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води, заустващи в повърхностни водни обекти /с издадени разрешителни за
заустване за действащи обекти и Комплексни разрешителни / на територията на
РИОСВ – Стара Загора са 127.
В таблиците по-горе са посочени планираните и извършените проверки през 2017 г.
В изпълнение на Заповед №РД-733/15.12.2016г. и по утвърдения от министъра
на околната среда и водите списък за задължителен емисионен контрол, за 2017 г., са
извършени 61 проверки с емисионно пробонабиране на 33 обекта - емитери, заустващи
в повърхностни водни обекти и включени в „Информационната система за
разрешителни и мониторинг при управление на водите”. През 2017 г. от Регионална
лаборатория - Стара Загора са взети общо 82 водни проби от отпадъчни води.
Извършени са 473 анализа на 20 анализирани показателя. Експертите от направлението
са взели участие в 24 планови проверки по условия на издадени комплексни
разрешителни, както и в две съвместни проверки по заявление за издаване на
комплексно разрешително. При направените проверки на оператори с издадените
комплексни разрешителни се запазва тенденцията за спазване на поставените условия и
изпълнение на индивидуалните мониторингови програми. Като изключение може да се
посочи ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, град Гълъбово, при който за нарушения на условия в КР
част „емисии на отпадъчни води“ през 2017 г. са съставен два акта и едно наказателно
постановление по ЗООС.

По-значими обекти, заустващи чрез селищните канализационни системи, с
издадени Комплексни разрешителни, са осем и те подлежат на контролни проверки,
съобразно годишния план на РИОСВ - Стара Загора.
Стопанските субекти, източници на отпадъчни води, за които са
необходими, но са без изградени пречиствателни съоръжения са четири.
►„Рафтис –Милк“ ЕООД - млекопреработвателно предприятие в село Бяла, община
Сливен. В хода на извършените от РИОСВ-Стара Загора проверки през 2017 г. на
дружеството са наложени две имуществени санкции (за нерегламентирано заустване на
отпадъчни води в река Беленска и за неизпълнение на дадено предписание). В резултат
на осъществения контрол и съответно издадените предписания е изградено
събирателно съоръжение за отпадъчни води и сключен договор от дружеството с фирма
за транспортиране и предаване на отпадъчни води;
►ЗП "Димо Димов" - животновъден обект за отглеждане на крави в село Спасово,
община Чирпан. Във връзка с подаден сигнал, на обекта са извършени две проверки
съвместно с БД ИБР - Пловдив. В резултат на дадените предписания е извършено
разширение на съществуващите лагуни и са предотвратени разливи на торови отпадъци
във водни обекти;
►"ГМВ Груп -Фууд Полимверс Индъстри"ЕООД - цех за преработка на растителни
масла в село Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол". През 2017 г. на обекта са
извършени две проверки по сигнали за разливи на отпадъчни води в околни терени. За
ограничаване на бъдещи разливи е необходимо разширение на събирателните
съоръжения за отпадъчни води;
Стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, които не работят
ефективно
За област Стара Загора:
►„Диони“ ООД - Консервна фабрика „Дерони“, град Стара Загора - през 2017
г. относно работата на обекта са подадени значителен брой сигнали, на които са
извършени контролни проверки и са наложени шест имуществени санкции. Във връзка
с издадените предписания от РИОСВ – Стара Загора, дружеството е представило
инвестиционна програма с мерки целящи повишаване на пречиствателния ефект на

локалното

пречиствателно

съоръжение

(ЛПС)

и

спазване

на

условията

в

разрешителното;
►„Мини Марица Изток“, ЕАД град Раднево – разработва източномаришкото
находище на лигнитни въглища посредством три открити рудника. През 2017 г за
превишения на ИЕО на заустваните руднични води е наложена една имуществена
санкции на рудник „Трояново-1“, село Трояново, община Раднево;
►„Арсенал“ АД, град Казанлък - площадки в градовете Казанлък и Мъглиж.
Оръжейни заводи за производство на специална продукция. Във връзка с провеждания
засилен контрол и издадените предписания от РИОСВ-Стара Загора, дружеството
изпълнява инвестиционна програма за монтиране на допълнителни пречиствателни
съоръжения. През 2017 г. за превишения на ИЕО са наложени шест имуществени
санкции;
►ТЕЦ "Брикел" ЕАД, град Гълъбово - производство на електрическа и
топлинна енергия. За 2017 г. на дружеството са съставени два акта и едно наказателно
постановление за нерегламентирано заустване на отпадъчни води.
За област Ямбол
►“Палфингер Продукционстехник - България” ЕООД, село Тенево, община
„Тунджа”, област Ямбол - инсталация за производство на хидравлични цилиндри за
товаро-разтоварна и транспортна техника. За 2017 г за превишения на ИЕО е наложена
една санкция по чл. 69 от ЗООС.
►“Репродуктор по свиневъдство" АД с. Калчево, общ. Тунджа. Инсталация за
интензивно отглеждане на свине. За 2017 г за превишения на ИЕО е наложена една
имуществена санкция по ЗВ
За област Сливен
►„Е. Миролио“, ЕАД, Дивизия „Лана“, град Сливен, Текстилна фабрика гр.
Сливен. Основно се извършва боядисване на различни видове суровини, необходими за
производството, които варират от боядисване на влакно, боядисване на бобини и
багрене на пастави. За установени превишения на ИЕО за 2017 г. е наложена една
санкция по чл. 69 от ЗООС;

►“В и К-Сливен“ ООД, град Сливен – ГПСОВ – Сливен и ГПСОВ Сливен – за
установени превишения на ИЕО и нарушение на условията на разрешително за
заустване са наложени две имуществени санкции по Закона за водите;
►„Рафтис-Милк“ ЕООД, село Бяла, община Сливен млекопреработвателно
предприятие. В хода на извършените от РИОСВ-Стара Загора през 2017 г. проверки на
дружеството са наложени две имуществени санкции (за нерегламентирано заустване на
отпадъчни води в река Беленска и неизпълнение на предписание). В резултат на
осъществения контрол и съответно издадените предписания е изградено събирателно
съоръжение за отпадъчни води, като сключен договор от дружеството с фирма за
транспортиране и предаване на отпадъчни води.
Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират
приоритетни и приоритетно опасни вещества
В таблицата с една звезда са обозначени 5 обекта, емитиращи приоритетни и
приоритетно опасни вещества (съгласно приложение 1 към чл. 1, ал.2 от Наредба за
стандарти за качество на околната среда. За поречието на река Марица източници на
приоритетни и приоритетно опасни вещества са следните обекти:
►ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД, село Ковачево, община Раднево. Обектът е с
издадено комплексно разрешително №50/2005 г., последно актуализирано с Решение
№50-Н0-И0-А4/2017 г.;
►"Ремотекс-М"ООД, град София, площадка град Раднево - инсталация за
производство на чугун и стомана с комплексно разрешително №163/2007 г., изменено с
Решение №163-Н0-И1-А1/2015г.;
Двата обекта са включени в списъка за задължителен емисионен контрол на
заустваните отпадъчни води. При извършените контролни проверки през 2017 г. с
емисионно пробонабиране на отпадъчни води и съответно по условия на КР не са
констатирани превишения на ИЕО и неизпълнения на условия в част „Емисии на
отпадъчни води“.
За поречието на река Тунджа емитери на приоритетни и приоритетно опасни
вещества са производствените предприятия на „Арсенал“ АД, площадка Казанлък и
Завод №4, площадка град Мъглиж, извършващи специално производство. Обектите

също подлежат на задължителен емисионен контрол. През 2017 г. на двата обекта са
наложени общо 6 имуществени санкции за превишения на ИЕО.
Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират
биоразградими промишлени отпадъчни води
В таблицата с две звезди са обозначени обекти, от които се формират
биоразградими промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл. 35, ал.2 на
Наредба 2).
За поречието на р. Марица обекти формиращи боразградими отпадъчни води са:
►„Диони”ООД, град Стара Загора, консервна фабрика “Дерони”, “Конекс тива”
АД, село Оризово, община Братя Даскалови, "Дилмано-Дилберо"АД, село Ястребово,
община Стара Загора - цех за преработка на плодове и зеленчуци, "Нанюк
Интернешънъл"ООД, село Коларово, община Раднево - предприятие за преработка на
птиче месо, "Клан ХЛ" ООД, село Братя Даскалови кланница и цех за месопреработка,
“Eдоардо Миролио” ЕООД, град Сливен винарска изба село Еленово, община Нова
Загора, „Домейн боайар интернешънъл” АД, град Сливен винарска изба село Кортен,
община Нова Загора, "96 Агрогруп" ООД, село Караново, община Нова Загора - цех за
замразени плодове и зеленчуци, „Млечен свят-2003“ООД мандра село Братя
Даскалови, „Шоко Тийм“, град Стара Загора ООД фабрика за производство на вафли.

За поречието на р. Тунджа обекти формиращи боразградими отпадъчни води са:
►„Рафтис-Милк“ ЕООД, мандра село Бяла община Сливен, „Aнджелус естейт"
АД,град Стара Загора, винарска изба село Баня, община Нова Загора, "Стокси "ООД рибарник село Тулово, община Мъглиж, "Шато Ботево" винарска изба село Ботево,
община „Тунджа”, "Вила Ямбол"ЕАД винарска изба град Стралджа, „Атлас“ ООД
мандра село Злати войвода, община Сливен.
Общия брой на обектите за двете поречия е 16. От тях 2 броя са без издадени
разрешителни за заустване. Дружествата без разрешителни имат сключени договори за
транспортиране и предаване на отпадъчни води, събирани в резервоари.
В списъка за задължителен емисионен контрол са включени по-значимите от
тях, основно консервни фабрики за преработка на плодове и зеленчуци: „Дилмано

Дилберо”АД, село Ястребово, „Конекс Тива”АД, село Оризово и „Дерони” ООД, град
Стара Загора, „Алианс Агрикол Алаг“ООД, село Окоп, община „Тунджа”. Тези обекти
са с издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
и съгласно изискванията подлежат на контрол с емисионно пробонабиране два пъти
годишно.
Обобщена информация за най-чести нарушения на екологичното
законодателство
През 2017 г. са осъществени общо 76 извънредни проверки, които са
значително повече от тези през предходната 2016 г. - 63. По подадени сигнали и жалби
са извършени 53 проверки за замърсяване на повърхностни водни обекти, а броя им за
2016 г. е 35. Общо през годината са извършени 53 проверки по жалби и сигнали (18
броя от които с пробонабирания на отпадъчни и повърхностни води) с експерти на БД
ИБР - Пловдив и РЛ - Стара Загора в изпълнение на утвърдените със Заповед РД651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите указания за действия при
подадени жалби и сигнали за замърсяване на повърхностни водни обекти. Също спрямо
2016 г. броя на извършените съвместни проверки с експерти на БД ИБР е съществено
по-висок. Направените проверки са на следните обекти извън годишния план: мандра
„Аркус-99“ООД, село Елхово, община Стара Загора, микроязовир село Иречеково,
община Стралджа, животновъден обект ЗП „Димо Димов“, село Спасово, община
Чирпан, дестилерия „Булроуз Етерика“ООД, град Крън, проверка по сигнал за умряла
риба в река Тунджа между селата Глуфишево и Крушаре, „Регионално депо“ град
Ямбол, мандра „Млечен Свят-2003“ООД, село. Братя Даскалови, река Тунджа при
„Арсенал“АД, река Асеновска при село Самуилово, община Сливен, оцветяване на река
Тунджа при село Ханово, община „Тунджа”, река Банянска при „Диони“ ООД, Стара
Загора, „ГМВ Груп–Фууд Полимерс Индъстри“ЕООД, село Кукорево, община
„Тунджа”, „Гайтек-Олива“ ООД, град Нова Загора, река Блатница в село Любенова
махала, община Нова Загора, „Рафтис Милк“ЕООД, село Бяла, общ. Сливен, проверка
на река Сазлийка при село Тополяне, проверка за миризми на дере на околовръстен път
в град Стара Загора, проверка на река Блатница в община Нова Загора, проверка на река
Тунджа в село Кукорево за умрели крави след водопой, проверка за умряла риба в река
Тунджа между селата Ханово и Тенево, община „Тунджа”. От обектите, който са
включени в годишния план във връзка с жалби и сигнали са осъществени проверки на
оръжеен завод „Арсенал“АД, площадка град Казанлък, консервна фабрика „Диони“

ООД, град Стара Загора, местност, „Мечи кладенец, общ. Стара Загора и
Канализационна система без изградена ГПСОВ гр. Ямбол, експлоатирана от „В и К“
ЕООД, град Ямбол. Общо при извършените контролни на гореописаните обекти са
наложени 12 имуществени санкции.
За последващ контрол по изпълнение на дадени предписания са извършени
общо 11 проверки (при 5 за 2016 г.) на следните обекти: 2 - на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, град
Гълъбово, мандра „Аркус-99“ООД село Елхово, община Стара Загора, „Арсенал“АД
град Казанлък, животновъден обект ЗП „Димо Димов“, село Спасово, община Чирпан,
2 броя, „Рафтис-Милк“ЕООД, село Бяла, община Сливен, „Диони“ООД, Стара Загора,
„Топлофикация-Сливен“ ЕАД, град Сливен, 2 броя на „Регионално депо Ямбол“, село
Хаджидимитрово. Във връзка с две от извършените проверки за последващ контрол са
съставени два акта и две наказателни постановления на консервна фабрика
„Диони“ООД, град Стара Загора и мандра „Рафтис-Милк“ЕООД, село Бяла. Във връзка
с издадено предписание и извършена последваща проверка по документи е съставен акт
и издадено наказателно постановление на „В и К“ ЕООД, град Стара Загора.
За установени административни нарушения по ЗВ и ЗООС са изготвени 22
акта, (като се отбелязва значително увеличение спрямо 2016 г. - 14 броя) на: 2 броя
ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, град Гълъбово, „Гайтек Олива“ООД, град Нова Загора, 4 броя.
„Арсенал“АД, град Казанлък, площадка Казанлък, „Арсенал“АД, Казанлък, Завод 4
град Мъглиж, „Репродуктор по свиневъдство“ АД, село Калчево, община „Тунджа”,
„Мини Марица Изток“ЕАД, град Раднево за рудник „Трояново-1“, 2 броя „В и КСливен“ ООД, град Сливен – ГПСОВ Сливен, „Млечен свят-2003“ ООД село Братя
Даскалови, 2 броя на „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол – канализационна мрежа град Ямбол, 4
броя на „Диони“ ООД, град Стара Загора, 2 броя на „Рафтис-Милк“ ЕООД село Бяла
община Сливен, „В и К“ ЕООД, град Стара Загора
През календарната 2017 г. са издадени 25 бр. наказателни постановления
спрямо 10 броя през 2016 г., като шест от тях (2 броя на „В и К“ЕООД, град Стара
Загора - за канализации Гълъбово и Чирпан, „Арсенал“АД, град Казанлък, „КонексТива“АД, село Оризово, „Аглика“АД, град Твърдица и „В и К“ЕООД, град Ямбол) са
издадени въз основа на актове съставени през 2016 г.
Издадените наказателни постановления са на следните обекти: „В и К“ ЕООД,
град Стара Загора - Канализационна мрежа град Гълъбово – 1000 лв. „В и К“ ЕООД

град Стара Загора - Канализационна мрежа град Чирпан – 1000 лв. „Арсенал“АД, град
Казанлък, площадка град Казанлък - 8000 лв., 10 000 лв. , 30 000 лв. и 35 000 лв.,
„Арсенал“АД, град Казанлък - Завод №4 площадка град Мъглиж - 1000 лв., „КонексТива“АД, село Оризово, община Братя Даскалови, „Аглика“АД, град Твърдица – 3000
лв. „В и К“ ЕООД, град Ямбол – канализационна мрежа град Ямбол – 1000 лв., 2000 лв.
и 3000 лв., ТЕЦ „Брикел” ЕАД, град Гълъбово - 15 000 лв. ‚ „Гайтек - Олива“ООД град
Нова Загора - 1500 лв., „Репродуктор по свиневъдство“АД, село Калчево, община
„Тунджа” – 4 000 лв. „Мини Марица Изток“ЕАД, град Раднево за рудник „Трояново-1“
– 2000 лв., „В и К-Сливен“ ООД, град Сливен – ГПСОВ Сливен - 2000 лв. „Млечен
свят-2003“ ООД, село Братя Даскалови -2000 лв., „Диони“ ООД, град Стара Загора 2000 лв., 4000 лв., 2000 лв. и 6000 лв. „Рафтис-Милк“ ЕООД, село Бяла община Сливен
3000 лв. и 5000 лв. „В и К“ ЕООД, град Стара Загора – 2000 лв.
За превишение на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителни за
заустване/комплексни разрешителни, на основание чл. 69 от ЗООС са издадени и 6
наказателни постановления за налагане на санкции, които са по – малко спрямо 2016 г.
– 11 броя на: „Диони“ ООД, град Стара Загора – 205 лв. и 2 046 лв., „Палфинер ПБ“
ЕООД, село Тенево, община „Тунджа” – 2 929 лв., „Е. Миролио”ЕАД, Дивизия
„ЛАНА“ град Сливен – 2 695 лв., „Биоланд-България“ ЕООД, село Зимница, община
Мъглиж – 321 лв., „Вигалекс“ ООД, град Гурково – 733 лв.
Като положителна тенденция през 2017 г. по отношение на санкционната
дейност, може да се отбележи високата успеваемост на обжалваните и съответно
потвърдените

наказателни

постановления.

От

издадените

наказателни

постановления, за отчетния период с решения на последни съдебни инстанции са
отменени само две наказателни постановления на „В и К“ЕООД, град Стара Загора –
за канализационни мрежи на градовете Чирпан и Гълъбово (без изградени ГПСОВ) на
обща стойност 2000 лв. До края на 2017 г., от издадените НП по ЗВ влезлите в сила
имуществени санкции са на обща стойност 83 500 лв. С решения на втора съдебна
инстанция, през 2017 г. са потвърдени две от издадените наказателни постановления,
както следва:
- Наказателно постановление по Закона за водите на стойност – 2000 лв.,
издадено на текстилна фабрика „Аглика” АД, град Твърдица;

- Наказателно постановление по ЗООС, на стойност 10 000 лв. на ТЕЦ
„Брикел“ ЕАД, град Гълъбово.

