VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Регионалната инспекция по околната среда и водите-Стара Загора осъществява
контролните си функции на териториите на три области - Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Като регионален орган на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/,
инспекцията в Стара Загора се нарежда на първо място по контролирана територия с над 12
017,44 км2, което представлява 10,83% от територията на страната.
Целта на настоящия регионален доклад е да се представи пред обществеността
обобщен резултат от дейността на РИОСВ-Стара Загора по провеждането на регионално
ниво на държавната политика по опазване на околната среда и водите и да се извърши
анализ на степента на изпълнение на функциите и задачите заложени през 2021 г.
За реализирането на поставените през 2021 г. цели са планирани 1049 проверки на 808
обекта на територията на области Стара Загора, Сливен и Ямбол и община Котел, област
Сливен. От тях са проверени 542 обекта, което представлява 67 % изпълнение на
заложения план.
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. През 2021 г. са извършени 30 комплексни
проверки на 30 обекта от планираните.
През годината са извършени общо 1121 проверки, от които 659 планови (59 % от
планираните) и 462 извънпланови.
Съотношението между планови и извънпланови проверки през 2020 г. и 2021 г. е
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През годината са извършени общо 1121 проверки, от които 659 планови. Анализът
показва, че от общо извършените проверки 59 % са планови и 41 % извънпланови, за
сравнение с 2020 г. в която са извършени 1365 проверки, от които 56 % планови и 44 %
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извънпланови. Остава тенденцията и през 2021 г. за увеличаване процентното
съотношение на извънредните проверки спрямо планираните проверки.
Продължаващата влошена епидемиологична обстановка през 2021 г. и големият брой
задачи възложени от външни институции е една от основните причина за неизпълнение на
плана за контролната дейност на 100%. В допълнение следва да отбележим, че при
проверките по разпореждания на прокуратури, ТДАНС и ОД МВР се включват експерти от
едно и повече направления, извършват се пробонабирания, което ангажира време, човешки
и финансови ресурси за извънредни проверки, за сметка на плановите.
Съотношение общ брой проверки - извънпланови проверки през 2020г. и 2021 г.
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От извънредните проверки (462) - 108 (23,4 %) са проверки по жалби, сигнали и
такива на „зелен телефон” от граждани и други органи. За сравнение през 2020 г.
проверките по сигнали и жалби на граждани са 18,7% от общия брой извънредни проверки.
През 2021 г. постъпилите в инспекцията 180 сигнали и жалби са своевременно
отработени, от които 72 са препратени по компетентност. На 108 са извършени проверки на
място. От извършените проверки е установено, че в 21 от случаите подадените сигнали са
неоснователни, което съставлява 20 %. Това са значителен брой извънредни проверки от
експерти от едно или повече направления, което ангажира време, човешки и финансови
ресурси.
Извънредни проверки - 302 бр. са: последващ контрол по издадени предписания –
134 бр.; по заповеди на министъра на околната среда и водите – 25 бр.; по писма на МОСВ
– 28 бр.; ОД на МВР – 16 бр.; областни управители – 4 бр.; съдебни органи и др. – 28 бр.;
по подадени заявления за издаване на разрешително по ЗУО и ЗБР – 47 бр.; по писма на
НКЦ-10 бр, за налагане или отмяна на санкции - 4 бр.; по заповед на Директора на РИОСВ
Стара Загора – 6 бр .
Други извънредни проверки - 52 бр.: по писма на БД ИБР и БДЧМ– 5 бр; по проекти
и планове в ЗТ– 5 бр.; по писма на други РИОСВ – 3 бр; за пломбиране - 6 бр.; по
постъпили уведомления за инвестиционни предложения– 4 бр. по писма на АМитници -12
бр., по писма на общини - 8 бр. и по писмо на оператор-9 бр.
Трябва да се отбележи, че в отчета за контролната дейност за 2021 г. посочения брой
извършени извънредни проверки е 462. В него не са включени участията на експертите в
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Държавни приемателни комисии – 75 на брой, участията в междуведомствени комисии за
проверка на потенциално опасни обекти и в комисии за определяне на режими за
археологични паметници - 50 броя и извършените проверки 10 броя по изпълнение на СМР
на проекти, финансирани от ПУДООС за водоснабдителни и канализационни мрежи и
проверките за кампанията „Чиста околна среда" 75 бр.
За отчетния период в резултат на контролната дейност на РИОСВ, са съставени 109
акта за установяване на административни нарушения, а от директора на РИОСВ са
издадени 97 наказателни постановления на обща стойност 377 450 лв. За сравнение през
2020 г. са съставени 148 акта за установяване на административни нарушения и са
издадени 91 наказателни постановления на обща стойност 358 200 лв.
От издадените 97 наказателни постановления 25 са по Закона за опазване на околната
среда, 35 – по Закона за водите, 29- по Закона за управление на отпадъците, 5 – по Закона за
биологичното разнообразие, 2 по Закона за защитените територии, 1 по Закона за
ограничаване изменението на климата.

Положителни резултати от осъществената контролна дейност през годината
 Постигнато е съответствие през 2021 г. 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 2021 г. не са регистрирани превишения на
действащите норми по показател азотни оксиди в гр. Стара Загора, с което е постигнато
качествено и устойчиво подобряване качеството на атмосферния въздух по този показател;
 През 2021 година е постигнато съответствие със средноденонощната норма по
показател серен диоксид в община Гълъбово;
 В гр. Гълъбово, през 2021 г. е постигнато качествено и устойчиво намаляване
замърсяването на атмосферния въздух със серен диоксид. В района на общината, както и
съседната община Раднево са разположени четири от най-големите топлоелектрически
централи в страната, комплекса „Марица изток”, работещи на гориво лигнитни въглища.
 Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО канализационните системи с
ГПСОВ на гр. Чирпан, Елхово и Ямбол, въведени в експлоатация в периода 2020 г. - 2021 г.
са включени в програмата за прилагане изискванията на директивата за достигане на
съответствие към 31.12.2022 г.
 През 2021 г. са преустановени незаконни зауствания от следните обекти:
млекопреработвателно предприятие „Беленски“ ЕООД, с. Бяла, общ. Сливен, енергийна
централа „Енерджи-2“ ООД гр. Нова Загора, оранжерии с. Баня, общ. Нова Загора на ЕТ
„Костадин Байчев-1977“, ЕТ „Кирил Шилев-1985“ и животновъден обект „Аскент“ ЕООД
с. Елхово, общ. Николаево.
 През 2021 г. са проведени комисии за приемане на обекти „техническа
рекултивация” на 3 общински депа за неопасни отпадъци, неотговарящи на нормативните
изисквания на общини Стара Загора, Казанлък и Гълъбово, както и за биологична
рекултивация на 2 депа на община Гурково и община Елхово.
 През 2021г е засилен контролът в границите на защитените зони и защитените
територии. Извършени са и извънредни проверки с цел недопускане на незаконна търговия
със защитени видове и такива, включени в Регламент (ЕО) 338/97 на Съвета относно
защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.
 Продължава интереса на учащите се, които се включват в различни
информационни и образователни дейности, свързани с провеждането на национални и
международни екологични събития.
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 През отчетния период са подадени 47 заявления за достъп до обществена
информация. На тридесет и две от тях са издадени решения за достъп до обществена
информация в регламентирания от закона срок. При тринадесет от подадените заявления са
изготвени писмени отговори, две са изпратени по компетентност. През 2021 г. няма
издадени решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Анализът на заявителите на достъп до обществена информация сочи, че 14 от тях са
„Граждани”, 2 – „Журналисти”, 13 – „НПО” и 18 – „Други”, в т.ч. фирми или общински
администрации.
Броят на подадените заявления за достъп до обществена информация е 47 бр. или със
7 повече в сравнение с предходната 2020 г., което е свързано преди всичко с нарастващия
интерес относно дейността на РИОСВ.
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През отчетния период, информацията е предоставяна на заявителите в
законоустановения за това срок от постъпването на заявлението, във връзка с което в
РИОСВ-Стара Загора не са постъпвали жалби.
Продължава интереса на учащите се да се включват в различни информационни и
образователни дейности, свързани с провеждането на национални и международни
екологични събития. През отчетния период не се забелязва намаляване на организираните
кампании, информационни срещи и инициативи, предвид усложнената епидемиологичната
обстановка на територията на региона. Ограничение, стоящо пред инспекцията се
наблюдава по-скоро относно вида на реализираните кампании, предвид спазването на
противоепидемичните мерки, с цел намаляване разпространението на епидемията от Ковид19. Във връзка с това се наложи някои от планираните инициативи да бъдат изцяло
отменени.
През 2021 г. са реализирани 4 информационно - образователни кампании за
отразяване на международни екологични събития: „Деня на водата”, „Деня на земята” под
мотото „Да възстановим нашата планета Земя“, „Световен ден на околната среда”и
„Европейската седмица на мобилността” 2021 г.
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По повод „Световния ден на околната среда”, в организираните от РИОСВ-Стара
Загора кампании се включиха над 50 деца и ученици от региона. Най-малките отбелязаха
празника с красива изложба и засаждане на дръвчета и цветя в двора на детските заведения.
Ученици от VII клас се включиха в акция за почистване на парк „Зеленият клин”. Екипът на
РИОСВ-Стара Загора също се включи в инициативите за отбелязване на Световния ден на
околната среда и участва в засаждане на подходящи растителни видове в зелените площи в
близост до сградата на инспекцията.

„Световния ден на Земята”, РИОСВ-Стара Загора отбеляза под мотото „Да
възстановим нашата планета Земя“, като гостува на детска градина „Камбанка” в град
Стара Загора. Кампанията включваше тематична мултимедийна презентация, изложба и
засаждане на дръвче в двора на детската градина.
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В инициативите за отбелязване на „Европейската седмица на мобилността” 2021 г.,
участие взеха над 40 деца и ученици от средните училища и детска градина от гр. Стара
Загора. Екипът на РИОСВ-Стара Загора също даде своя принос в кампанията като
отправиха своето послание за „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на
живот”, избирайки разнообразни методи за предвижване до работното място, които не
замърсяват природата.

Кампаниите за „Деня на водата” се реализираха под формата на информационни
публикации на сайта на инспекцията.
Проведена е и информационно-образователна среща с учениците от старозагорската
математическа гимназия, които бяха запознати с основните замърсители, които влияят на
качеството на атмосферния въздух и с възможностите на системата за контрол в реално
време. Децата видяха и как точно работят анализаторите на атмосферните замърсители,
обособяващи качеството на атмосферния въздух.
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Предоставена е информация за състоянието на компонентите на околната среда и
факторите на въздействие чрез прессъобщения и поддържане на регистри, доклади и
справки на интернет страницата, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена
информация. През периода са изготвяни и прессъобщения относно обявяване на нови
защитени местности и видове, попадащи в обхвата на РИОСВ-Стара Загора.
Обществеността е своевременно информирана и за замърсяванията на околната среда, в
следствие на нерегламентирана дейност, както и за осъществения контрол от страна на
Инспекцията.
През отчетния период се наблюдава подобрение в диалога с другите държавни и
общински институции при извършване на съвместни проверки.

Въпроси за решаване:
 Налице е забавяне на общините Гълъбово и Котел по отношение на Програмата за
прилагане на Директивата за отпадъчните води - 91/271/ЕЕС свързано с изграждането и
въвеждането в експлоатация на градски пречиствателни станции за отпадъчни води.
 Не всички общини са въвели системи за управление на специфични потоци отпадъци
в съответствие с изискванията на националното законодателство – негодни за употреба
батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, излезли от употреба гуми, отработени
масла и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На кметовете на
съответните общини ще се дадат предписания за предприемане на действия за въвеждане на
системи за управление на специфични потоци отпадъци.
 Съществена част от получените жалби и сигнали в РИОСВ - Стара Загора през
изминалата година са свързани с работата на инсталацията за биогаз в гр. Нова Загора,
експлоатирана от „Енерджи 2” ООД.
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