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1. Обхват на плана 
 

1.1. Период от време и географска област 
 

Настоящият план обхваща периода за контрол върху компонентите на околната среда и 
факторите, които й оказват въздействие от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 
 

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. 

 
Област Стара Загора е петата по територия област в Република България, след 

Софийска, Бургаска, Пловдивска и Варненска, с площ от 5 156,9 км2 и население от 323 858 
жители. Териториално - селищната основа на областта включва 206 населени места, от които 11 
града и 195 села. В областта функционират 11 общини, които са твърде различни като 
осигуреност, ресурси, икономически и инфраструктурен потенциал. Най - голяма е община 
Стара Загора с площ от 1 063,42 км2 и 52 населени места.  

 
Област Сливен е разположена на площ от 3 316,474 км2 и население от 197 473 души. 

Включва 110 населени места, обособени в четири общини – Сливен, Нова Загора, Котел и 
Твърдица. Областен център е град Сливен. 
 

Област Ямбол обхваща територия от 3 355,5 км2 и население от 129 156 жители. Включва 
109 населени места, обособени в пет общини – Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово. 
Областен център е град Ямбол. Южната граница на областта съвпада с държавната граница на 
страната ни с Република Турция. 

 
На контролираните от РИОСВ - Стара Загора области са ситуирани значителен брой обекти 

и дейности от разнородно естество - регистрираните за контрол по спазване на екологичното 
законодателство са 1980. От особена важност като обекти за контрол са четирите големи горивни 
инсталации – ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, ТЕЦ „Контур Глобал 
Марица Изток 3” АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово, „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово и „Ей И Ес 
- 3С Марица изток І” ЕООД, гр. Гълъбово, всички в област Стара Загора. 

 
На територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора попадат изцяло или от части 103 

защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Това са 5 резервата, 4 
поддържани резервати, 51 природни забележителности, 41 защитени местности, 2 природни 
парка „Сините камъни” и „Българка”. 

Защитените зони по Директивата за опазване на дивите птици са 15, обявени със Заповеди 
на министъра на околната среда и водите, а  39 са защитени зони по Директивата за природните 
местообитания, приети с Решения на Министерски съвет. 
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1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ – Стара Загора, вкл. 
организационна структура 

  
РИОСВ – Стара Загора провежда националната политика в областта на опазване на 

околната среда на регионално ниво посредством принципите и целите, регламентирани в 
ЗООС: 

♦ опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане; 
♦  предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на 

вредите, причинени от него;  
♦ опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и съхраняване на 

естествените екосистеми; 
♦ управление на отпадъците; 
♦ контрол на обекти с нисък и висок рисков потенциал с издадени разрешителни по чл. 

104 от ЗООС и управление на опасни химични вещества и смеси; 
♦ устойчиво управление на околната среда, чрез прилагане на процедурите по ОВОС и 

КР; 
 ♦ събиране и предоставяне на актуална информация за състоянието на околната среда. 
При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и 

контролни функции. 
За изпълнение на тези функции РИОСВ: 

♦ провежда държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво 
като разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на 
околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси; 

♦ предоставя информация на населението и средствата за масово осведомяване за 
състоянието на околната среда и водите за територията, която наблюдава и контролира, с цел 
повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда; 

♦ осъществява превантивен, текущ и последващ контрол, съобразно нормативните 
изисквания, регламентиращи качеството на компонентите и факторите на околната среда, 
които й въздействат и регистрираните в тях изменения.  

 
Организационната структура на РИОСВ – Стара Загора е създадена в съответствие с 

Правилника за устройството и дейността на РИОСВ, в сила от 12.06.2018 г. ДВ, бр. 49/2018г. 
Дейността на РИОСВ - Стара Загора се осъществява с помощта на администрация, която е 
обща и специализирана. Организирана е в 2 дирекции: ,,Административно - финансови и 
правни  дейности” и ,,Контрол и превантивна дейност”, към която, са създадени отдели, а към 
отделите - направления. Функциите на дирекциите и направленията съответстват на 
функциите, компетентността, задачите и задълженията на РИОСВ. 

Общата численост на администрацията е 41 бр., в т.ч. директор на РИОСВ с 2 незаети 
работни места. Общата администрация е 9 бр., а специализираната – 31 бр.  
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1.3. Мисия и цели на РИОСВ – Стара Загора.  
 
Мисията на Регионалната инспекция по околната среда и водите е подобряване 

качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна околна 
среда и запазване на богатата природа на основата на устойчиво управление на околната 
среда. Това в дългосрочен план зависи от предотвратяването на увреждането и замърсяването 
на околната среда и въвеждането на устойчиви модели на производство и потребление, които 
са съобразени с капацитета и възможностите за възстановяване на екосистемите. 

Като регионална структура на Министерството на околната среда и водите за прилагане 
на държавната политика и приоритети по опазване на околната среда на регионално ниво, 
целите на РИОСВ – Стара Загора са:  

 Подобряване качеството на атмосферния въздух в териториалния обхват на 
инспекцията.  

 Намаляване на внасяното замърсяване в повърхностните водоприемници и 
подобряване качеството на водите в участъците от реките с установено трайно 
замърсяване, съгласно ПУРБ.  

 Опазване на защитените територии и зони, недопускане нарушаване на 
режимите, определени със заповедите за обявяването им и предотвратяване 
увреждането на местообитания и загуба на защитени видове. 

 Устойчиво ползване на биологичните ресурси и лечебните растения.  

 Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците 
върху човешкото здраве и околната среда. 

 Намаляване риска за човека и околната среда от вредното въздействие на 
опасните химични вещества и смеси. 

 Ограничаване въздействието върху компонентите и факторите на околната 
среда при реализацията на нови обекти.  

 Осъществяване на контрол върху валидността и правно действие на 
издадените административни актове по процедури, попадащи в обхвата на глава шеста 
от ЗООС.  

 Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната 
среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена 
информация и мониторинг за околната среда 

  1.4.  Национални политики, приоритети и приложимо законодателство 
  
Националната политика в областта на околната среда се реализира чрез Закона за 

опазване на околната среда и съответните секторни закони. Подзаконовите актове и 
взаимовръзката с нормативната уредба на Република България осигуряват интегрирано 
управление на процесите, свързани с въздействието върху околната среда. 

Приоритетите при планиране на контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора, и през 
2020 г. ще продължат да следват приоритетите, изведени в националните политики,  
провеждани на местно ниво, съгласно стратегиите, програмите, плановете и съществуващото 
законодателство по околна среда, а именно:  
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  Политика: Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване 
качеството на атмосферния въздух. 

Приоритет: Намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид във въздуха от 
източници на територията, контролирана от РИОСВ Стара Загора, с цел достигане на 
националните норми. 

Приоритет: Методическо подпомагане на общините на територията контролирана от 
РИОСВ Стара Загора, при актуализиране и прилагане на програмите за подобряване на 
качеството на атмосферния въздух и достигане на нормите за фини прахови частици. 

 
  Политика: Оценка, управление и опазване на водите. 
Приоритет: Опазване и подобряване състоянието на повърхностните водите като 

стратегически национален ресурс чрез засилен контрол на битови и промишлени източници 
на отпадъчни води. 

Приоритет: Осигуряване на ефективен контрол върху точкови източници, които са 
емитери на приоритетно опасни вещества с цел прекратяване на заустването им в 
съответствие с поставените нормативни срокове. 

 
  Политика: Устойчиво управление на отпадъците – интегрирана система за 

управление на отпадъците и опазване на почвите. 
Приоритет: Намаляване количеството на депонираните отпадъци, чрез въвеждане на 

съвременни технологии за разделно събиране, компостиране/анаеробно разграждане на 
биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане. 

Приоритет: Ограничаване изгарянето отпадъци до нерециклируеми материали. 
Приоритет: Подпомагане процеса на реализиране на проекта за екологосъобразно 

обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност. 

 
  Политика: Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, 

местообитания, видове и генетичните им ресурси. 
Приоритет: Ограничаване загубата на биологично разнообразие и запазване на 

естествените екосистеми; 
Приоритет: Опазване на вековни защитени дървета от увреждане или унищожаване. 
 
  Политика: Оценка и управление на въздействието върху околната среда. 
Приоритет: Осигуряване на ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване 

на екологични щети. 
Приоритет: Осигуряване на ефективен контрол и подобряване на системата за  

управление на устойчивите органични замърсители. 
Приоритет: Осигуряване прилагането на въведените ограничения в Регламент (ЕО) № 

1907/2006 REACH за пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, 
представляващи опасност за околната среда. 

 
  Политика: Усъвършенстване на контрола и повишаване на общественото 

съзнание и култура по въпросите на околната среда. 
Приоритет: Провеждане на инфомационно-образователни кампании, свързани с 

отбелязването на международни дати за опазването на околната среда. 
Приоритет: Провеждане на Националната компания „Чиста околна среда“ за 

подпомагане на екологични проекти на общини, кметства, неправителствени организации, 
училища и детски градини. 

Приоритет: Подкрепа на инициативата „Да изчистим България заедно“. 
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В тази връзка планираните проверки са насочени главно към нарастващата 
необходимост от опазването и подобряването на качеството на околната среда, към 
опазването и поддържането на естествената околна среда и разнообразието на живата 
природа, както и разумното използване на природните богатства и ресурсите на региона.  

 
         Планирането на годишните проверки е съобразено с въведените изисквания за 
периодичност в нормативната база – ЗООС, ЗУО, ЗЧАВ и подзаконовите  нормативни актове 
към него, ЗВ, Заповед на Министъра на околната среда и водите за задължителен емисионен 
контрол на отпадъчни води. То е извършено на база оценка на риска на контролираните 
обекти, като са определени приоритерите, целите и очакваните резултати с цел постигане на 
ефективност от дейността на инспекцията.  

През 2019 г. са приети, изменени и/или допълнени и отменени следните законови и 
подзаконови нормативни актове: 

Изменени и/ или допълнени законови и подзаконови нормативни актове: 
 

- Закон за опазване на околната среда - изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2019г., изм. 
ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 
май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 октомври 2019г. 
изм. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019г. 

- Закон за управление на отпадъците - изм. и доп. ДВ.бр.1 от 3 януари 2019г.,изм. и 
доп.ДВ. бр.25 от 26 март2019г., изм. и доп.ДВ.бр.56 от 16 юли 2019г.,доп. ДВ.бр.81 от 
15 октомври2019г . 

- Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (обн. ДВ. 
бр.10 от 4.02.2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26.02.2019г.) 

- Закон за водите (изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 
март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 август 2019г..) 

- Закон за биологичното разнообразие ( изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.); 
- Закон за защитените територии  ( доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.); 
- Закон за достъп до обществена информация (изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г..); 
- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн., ДВ, 

бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г., изм. и доп. ДВ. 
бр.67 от 23 август 2019г. ) 

- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване 
на последствията от тях (обн. ДВ. бр.5 от 19.01.2016г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 
23.08.2019г.) 

- Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри - Обн. ДВ. бр. 51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр. 51 от 28 Юни 2019г. 

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства – Приета с ПМС № 
11 от 15.01.2013 г.- обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 5 Юни 2018 
г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 Юли 2018 г. 

- -Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците - Обн. ДВ. бр. 66 от 
8 Август 2014 г., изм. ДВ. бр. 46 от 1 Юни 2018 г. 

- -Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими 
отпадъци – приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр. 11 от 31 Януари 2017 
г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 5 Юни 2018г. 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136235585&dbId=0&edition=0
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135834180&dbId=0&edition=6
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136291129&dbId=0&edition=0
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2137012090&dbId=0&edition=0
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- Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване – 
Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г.- Обн. ДВ. бр. 100 от 19 Ноември 2013 г., изм. и 
доп. ДВ. бр. 47 от 5 Юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 Юли 2018 г. 

- Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори - Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г.- Обн. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 
2013г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 Юли 2018г. 

- Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти - Приета с ПМС 
№ 352 от 27.12.2012 г. - Обн. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 
Юли 2018г. 

- Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми - Приета с 
ПМС № 221 от 14.09.2012 г. - Обн. ДВ. бр. 73 от 25 Септември 2012 г., изм. и доп. ДВ. 
бр. 60 от 20 Юли 2018г. 

- Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки - Приета с ПМС № 271 от 
30.10.2012 г. - Обн. ДВ. бр. 85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 Юли 
2018г. 

- Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, 
приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г. - Обн. ДВ. бр. 30 от 15 Април 2016 г., изм. и доп. 
ДВ. бр. 60 от 20 Юли 2018г. 

- Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в 
атмосферата от средни горивни инсталации, приета с ПМС № 150 от 24.07.2018 г., 
Обн. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., В сила от 31.07.2018 г., изм. доп. ДВ. Бр. 47 от 14 
юни 2019г. 

2. Околна среда, дейности и инсталации 
 
2.1.Състояние на околната среда – екологични проблеми в района 
 
Екологичните условия в региона се формират от взаимодействието и взаимното влияние 

на определени природни и антропогенни фактори. 
Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на околната 

среда са: промишленост, транспорт, бит, нерегламентирани сметища, нерегламентирано 
третиране на отпадъци /запалване/, незаконен добив на инертни материали, състояние на 
пътна и канализационна  инфраструктура в населените места, шум, нерегламентирано бране 
на защитени лечебни растения и отстрел на защитени видове птици и животни. Тези фактори 
влияят върху състоянието на компонентите на околната среда - атмосферен въздух, водите, 
почвите и биоразнообразието. 

 
По отношение на компонент „Въздух” 
Оценката на основните екологични проблеми, по отношение на качеството на 

атмосферния въздух, в отделните РОУКАВ показва следното: 
- постигнато е 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 2019 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 2019 година е постигнато съответствие с нормите за ФПЧ10 с разрешения брой 
превишения в годишен аспект за община Гълъбово, но все още не могат да бъдат достигнати 

https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135974806&dbId=0&edition=0
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135974806&dbId=0&edition=2
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135810361&dbId=0&edition=0
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135820133&dbId=0&edition=0
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2136794291&dbId=0&edition=0
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нормативно разрешения брой превишения на Средночасовата норма и на Средноденонощната 
норма по показател серен диоксид в общината. 

В РОУКАВ Гълъбово, въпреки положените максимални 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 
(община Раднево и община Гълъбово) са разположени четири от най-големите 
топлоелектрически централи в страната, комплекса „Марица изток”, работещи на гориво 
лигнитни въглища. 

 
По отношение на компонент „Води” 
Основните проблеми, касаещи качеството на повърхностните водни обекти в 

контролирания от РИОСВ-Стара Загора регион са свързани с работата на канализационните 
системи на населените места с 10 000 е.ж., без изградени пречиствателни станции. 
Проверките на канализационни системи са насочени към населените места и селищни 
курортни образувания с големина над 2000 е.ж. до 10 000 е.ж, включени в доклада по чл. 15 
към Директива 91/271/ЕИО. Канализационната система на гр. Котел е единствената 
действаща с разрешително за заустване на отпадъчни води за ползване на повърхностен воден 
обект река Котленска. Канализацията е включена в списъка на обектите подлежащи на 
задължителен емисионен контрол, съгласно Заповед № РД-962/20.12.2019 г., планирани са и  
проверки на канализационни системи с ПС на агломерации с големина под 2000 е.ж. 
изградени в долното течение на р. Тунджа. 

Отчита се цялостно забавяне на общините  Ямбол, Чирпан, Гълъбово, Елхово 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.  

 
        По отношение „Управление на отпадъци” 

Към 2019 г. 100 % от населението в региона е обхванато в организирано сметосъбиране 
и сметоизвозване на битовите отпадъци, като само в населени места с 20 и по – малко жители 
и труден сезонен достъп не е въведено такова. Все още е проблем оползотворяването и 
обезвреждането на строителните отпадъци, което води до безконтролно изхвърляне на 
неразрешени места и образуване на нерегламентирани сметища.  

Не всички общини са въвели системи за управление на специфични потоци отпадъци 
в съответствие с изискванията на националното законодателство- батерии и акумулатори, 
излезли от употреба МПС и гуми, отработени масла и ИУЕЕО. 

Въпреки че почти всички населени места (100%) са обхванати в система за 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, продължава да се 
констатира изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на неразрешени за това места.  

В случай на констатиране на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (смесени 
битови, строителни, отпадъци от опаковки и др.) при извършваните проверки, до отговорните 
лица се дават задължителни предписания за предприемане на действия по почистване на 
констатираните нерегламентирани замърсявания. 

Регулярно до кметовете на общините, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – 
Стара Загора се издават предписания относно изпълнение на задълженията им по чл. 19 от 
ЗУО. 

През 2019 г. са осигурени средства за изпълнение на СМР по проекти за закриване и 
рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Болярово.  Общини Стара 
Загора, Опан, Гълъбово и Чирпан са стартирали процедури по реда на чл. 114 от ЗОП за избор 
на изпълнител на дейностите по закриване и рекултивация и подписване на договор за 
предоставяне на БФП.  
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По отношение на компонент „Почви”: 
 През 2019 г. стартира проект, финансиран от ПУДООС – „Екологосъобразно 
обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност”, във връзка с подписан договор за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и 
почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и 
други препарати за растителна защита, в складове на територията на РИОСВ – Стара Загора”, 
в рамките на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество. През годината, от 
включените в горецитирания проект 22 склада са преопаковани, транспортирани и предадени 
за окончателно обезвреждане излезлите от употреба пестициди от 20 склада, които са 
почистени и предадени на собствениците.   
След реализацията на проекта  на територията на РИОСВ – Стара Загора се намират 10 
площадки с 386 Б-Б куба, 4 централни склада и 13 склада за съхранение на излезли от 
употреба препарати за растителна защита. Състоянието на 11 склада е сравнително добро  
проблемни са складовете в с.  Плоска могила, община Стара Загора и с. Нова махала, община 
Николаево, област Стара Загора.  
             

По отношение на биологичното разнообразие: 
          Извършените планови и извънредни проверки през 2019 г. в границите на защитените 
зони показват, че не са установени разоравания на пасища и мери в границите на защитени 
зони от мрежата Натура 2000, което е било съществен проблем през изминалите години. 
       Продължават сигналите за предлагане за продажба на екземпляри от защитени видове 
и/или на разпознаваеми части от тях в интернет. Извършени са проверки по сигналите и за 
установените административни нарушения са съставени 2 акта по ЗБР . 

 
2.2. Контролирани дейности  
  
РИОСВ – Стара Загора извършва контрол на дейности по: 

• производство на електроенергия и топлоенергия от горивни инсталации с обща номинална 
входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW;  

• леярни за черни метали;  
• повърхностна обработка на метали, чрез електролитни или химични процеси;  
• изработване на керамични продукти чрез изпичане;  
• производство на неорганични химични вещества; 
• производство на органични и неорганични химични вещества; производство на 

експлозиви; 
•  депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци или с общ капацитет над 25 000 т;  
• предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране) или 

багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 т за денонощие; 
•  интензивно отглеждане на птици и свине;  
• инсталации за обработване и преработване на растителни суровини;  
• временно съхраняване на опасни отпадъци; 
• оползотворяване на странични животински продукти; 

 
2.3. Контролирани инсталации 

 
След актуализация на регистъра на всички обекти, които подлежат на контрол и 

проверки съгласно законодателството по опазване на околната среда, и съгласно указанията 
на МОСВ, е установено, че на територията на РИОСВ – Стара Загора общият броят е 1980.  

Сред тях са: 
- 54 обекта са с Комплексни разрешителни за 60 инсталации  
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- 29 обекта попадат в обхвата на Глава седма, раздел I от Закона за опазване на 
околната среда (СЕВЕЗО обекти) 
- 413 са обектите с производствени дейности 
- 231 са терминалите и бензиностанциите 
- 320 са обектите с разрешителни/регистрационни документи по ЗУО 
- 69 обекта с издадено разрешително за заустване на отпадъчни води. 

Освен това РИОСВ – Стара Загора осъществя контрол и върху 103 защитени територии, 
съгласно Закона за защитените територии. Това са 5 резервата, 4 поддържани резервати, 51 
природни забележителности, 41 защитени местности и 2 природни парка - „Сините камъни” 
и „Българка”. 

Защитените зони по Директивата за опазване на дивите птици са 15, обявени със 
Заповеди на министъра на околната среда и водите, а 39 са тези по Директивата за природните 
местообитания, приети с Решения на Министерски съвет. 

 
2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност 
Въздействието от дейността на различните инсталации се оценява чрез анализ на риска 

върху компонентите и факторите на околната среда и предприетите мерки и действия от 
операторите за намаляване на негативното влияние върху човешкото здраве и околната среда 
от работата на обектите, както и чрез резултатите от извършените планови и извънпланови 
проверки. Критериите за определяне на риска са очакваните въздействия върху компонентите 
и факторите на околната среда и привеждането на инсталациите в съответствие със 
законодателството през предходните две години. В методиката на РИОСВ – Стара Загора за 
определяне на риска на обектите с издадени КР и тези по СЕВЕЗО  са заложени критерии 
като: сложност на инсталацията, съответствие с условията в разрешителното, дадени и 
неизпълнени предписания, административнонаказателни мерки, възникнали аварийни 
ситуации, получени основателни сигнали и жалби  срещу оператора. 

С комплексните разрешителни се определя подхода и изискванията за спазване на 
екологичното законодателство за категории инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 
№ 4 от ЗООС, като целта е предотвратяване и контрол на замърсяването, минимизиране на 
риска от аварии и инциденти, както и ограничаване на последствията от тях. С изискването 
за прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) за тези категории инсталации се 
въвеждат по-строги мерки за емисиите, както и гарантиране, че при нормални 
експлоатационни условия, емисиите няма да надхвърлят, съответстващите на НДНТ нива на 
емисии. 

На територията контролирана от РИОСВ – Стара Загора са идентифицирани 17 обекта 
с нисък рисков потенциал и 12 – с висок рисков потенциал.  През изтеклата година от 
директора на инспекцията са издадени 3 потвърждения на пълнотата и съответствието на 
ДППГА със законовите изисквания. На 2 предприятия с висок рисков потенциал от 
изпълнителния директор на ИАОС са издадени решения за одобрение на Доклад за 
безопасност, 3 са в процедура по издаване, а за 1 е издадено решение за неодобрение на 
Доклада за безопасност, което към момента се обжалва. 

При възникване на аварийни ситуации е възможно отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда, за предотвратяването на които през 2020 г. ще се осъществи 
засилен контрол чрез проверки на място, включително емисионен контрол на източниците на 
вредни емисии и пробовземане на отпадъчни води. 

 
Системна оценка на опасностите в предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков 

потенциал съгласно чл. 157а, ал. 11 от ЗООС в териториалния обхват на РИОСВ – 
Стара Загора 
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област Стара Загора 

община Стара Загора 

1.„Бисер олива“ АД, гр. Стара Загора – среден риск; класифицирано е като предприятие с 
нисък рисков потенциал; предприятието съхранява хексан, разположено е в близост до 
жилищен квартал и други производствени обекти. От директора на РИОСВ – Стара Загора е 
издадено Потвърждение № СЗ – 21/2019 на пълнотата и съответствието на ДППГА с 
изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от 
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях. 
2.„Еко България” ЕАД СБ Стара Загора – висок риск; класифицирано е като предприятие с 
висок рисков потенциал; съхранява въглеводородни газове (ВВГ), през годините не са 
установени груби нарушения на екологичното законодателство, но е разположено до обект с 
обществено предназначение – ж п гара Стара Загора. На обекта е издадено Решение № 208-
А0/2017 за одобрение на доклада за безопасност. 
3. „Заводски строежи Марица изток“ АД гр. Стара Загора – среден риск; класифицирано е 
като предприятие с висок рисков потенциал; в съоръжението се предвижда да се съхраняват 
големи количества амониева селитра; към настоящия момент то не е изградено. На обекта е 
издадено Решение № 221-А0/2018 г. за одобрение на доклада за безопасност.  
4.„Зара газ” ООД Газов терминал „Агробиохим“– висок риск; класифицирано е като 
предприятие с висок рисков потенциал; предприятието съхранява големи количества ВВГ , 
разположено до други Севезо обекти („Феролекс“ ЕООД, „Линде газ България“ ЕООД и 
„Тракия газ“ ООД) и би могъл да възникне „ефект на доминото“ при евентуална голяма 
авария. На обекта е издадено Решение № 6-А2/2017 за одобрение на актуализирания доклад 
за безопасност. 
5.„Зара газ” ООД Петролна база „Зара“ – висок риск; класифицирано е като предприятие с 
висок рисков потенциал; предприятието съхранява големи количества ВВГ и светли горива, 
разположено е в индустриална зона. Дружеството е внесло в Изпълнителна агенция по околна 
среда гр. София изискващите се от чл.112, ал.3 на ЗООС документи. Стартирала е процедура, 
която към момента не е приключила.  
6.„Континвест” ООД  база Стара Загора – нисък риск; класифицирано е като предприятие 
с нисък рисков потенциал; в обекта се съхраняват малки количества химични вещества. 
Поради актуализация на оценката на риска на обекта за нуждите от изграждането на локална 
система за оповестяване дружеството е актуализирало ДППГА и приложенията към него. От 
директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ - 5 - 1/2019 на пълнотата 
и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на 
околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях. 
7.„Линде газ България” ЕООД база Стара Загора – среден риск; класифицирано е като 
предприятие с нисък рисков потенциал; съхранява кислород в големи количества, през 
годините не са установени груби нарушения на екологичното законодателство, разположено 
до главен път София – Бургас и в съседство друг Севезо обект - „Tракия газ” ООД. От 
директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 12/2017 на пълнотата 
и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на 
околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях. 
8.„Лукойл България” ЕООД ПСБ Стара Загора – среден риск; класифицирано е като 
предприятие с висок рисков потенциал; съхранява големи количества петролни продукти; 
през годините не са установени груби нарушения на екологичното законодателство; 
разположено е далече (2 км) от населено място. На обекта е издадено Решение № 80-А2/2017 
за одобрение на актуализирания доклад за безопасност. 
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9.„Ойролог” ЕООД Складова база Стара Загора – среден риск; класифицирано е като 
предприятие с висок рисков потенциал; съоръжението съхранява препарати за растителна 
защита в големи количества, през годините не са установени груби нарушения на 
екологичното законодателство, разположено е далече от гр. Стара Загора. Дружеството е 
внесло в Изпълнителна агенция по околна среда гр. София изискващите се от чл.112, ал.3 на 
ЗООС документи. Стартирала е процедура, която към момента не е приключила.  
10.„Стройпроект” ООД – висок риск; класифицирано е като предприятие с висок рисков 
потенциал; съхранява взривни вещества; разположено е във вилна зона. Дружеството е внесло 
в Изпълнителна агенция по околна среда гр. София изискващите се от чл.112, ал.3 на ЗООС 
документи. Стартирала е процедура, която към момента не е приключила.  
11.„Tракия газ” ООД – среден риск; класифицирано е като предприятие с нисък рисков 
потенциал; съхранява ВВГ, разположено до главен път София – Бургас и в съседство друг 
Севезо обект - „Линде газ България” ЕООД база Стара Загора. Към настоящия момент 
съоръжението е неработещо. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено 
Потвърждение № СЗ – 6/2016 на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на 
глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 
12.„Феролекс” ООД – нисък риск; класифицирано е като предприятие с нисък рисков 
потенциал; склад за амониева селитра. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено 
Потвърждение № СЗ – 9/2016 на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на 
глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

община Казанлък 
13. „Софарма“ АД гр. Казанлък – среден риск; класифицирано е като предприятие с нисък 
рисков потенциал; съхранява органични разтворители; разположено е в близост до жилищен 
квартал. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 10/2016 
на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона 
за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии 
с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 
 

община Мъглиж 
14.„Балиста“ ЕООД гр. Мъглиж  - висок риск; класифицирано е като предприятие с нисък 
рисков потенциал; съхранява взривни вещества; през годините е установена 1 авария; 
разположено е далече от населено място, но до Складова база „Кара кос“ на „Арсенал“ АД 
завод 4. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ –11/2016 на 
пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за 
опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 
 

община Раднево 
15.„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с.Ковачево, общ.Раднево  - среден риск; класифицирано е като 
предприятие с висок рисков потенциал; съхранява хидразин; през годините не са установени 
груби нарушения на екологичното законодателство; разположено е далече от населено място. 
На обекта е издадено Решение № 80-А2/2019 за одобрение на актуализирания доклад за 
безопасност. 

община Гълъбово 

16.„Контур Глобал Марица изток 3” АД с.Медникарово, общ.Гълъбово  - среден риск; 
класифицирано е като предприятие с висок рисков потенциал; съхранява хидразин; през 
годините не са установени груби нарушения на екологичното законодателство; разположено 
е далече от населено място. На обекта е издадено Решение № 102-А1/2017 за одобрение на 
актуализирания доклад за безопасност. 
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община Павел баня 

17.„Кастамону България” АД – среден риск; класифицирано е като предприятие с нисък 
рисков потенциал; съхранява формалин; разположено е в жилищен район на с.Горно Сахране. 
Поради актуализация на оценката на риска на обекта за нуждите от изграждането на локална 
система за оповестяване дружеството е актуализирало ДППГА и приложенията към него. От 
директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ - 1 - 3/2019 на пълнотата 
и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на 
околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях. 
18.„Робертет България“ ООД с. Долно Сахране, общ. Павел баня - среден риск; 
класифицирано е като предприятие с нисък рисков потенциал; съхранява органични 
разтворители; разположено е в близост до пътна артерия. От директора на РИОСВ – Стара 
Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 8/2016 на пълнотата и съответствието на ДППГА с 
изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от 
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях. 

 
община Николаево 

19.„Гитекс“ ООД – висок риск; класифицирано е като предприятие с висок рисков 
потенциал; съхранява ВВГ; разположено е в непосредствена близост до жилищен район. През 
2017 г. са изпълнени изискванията на чл.112, ал.3 на ЗООС и са внесени в ИАОС Доклад за 
политиката за предотвратяване на големи аварии, Доклад за безопасност и Авариен план с 
приложенията към него. Стартирала е процедура, която към момента не е приключила. 

област Сливен 
община Сливен 

20.„Алгънс“ ЕООД – висок риск; класифицирано е като предприятие с нисък рисков 
потенциал; съхранява взривни вещества; установено е нарушение на екологичното 
законодателство  през 2015 г. за което е съставен АУАН и издадено наказателно 
постановление. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 
18/2017 на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от 
Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 
21.ДА ДРВВЗ Петролна база Сливен към ТД ДР Бургас – висок риск; класифицирано е като 
предприятие с висок рисков потенциал; съхранява големи количества петролни продукти; в 
близост до жилищен район. На обекта е издадено Решение № 87-А3/2019 за одобрение на 
актуализирания доклад за безопасност.  
22.„Екоенержи” ООД – среден риск; класифицирано е като предприятие с нисък рисков 
потенциал; съхранява ВВГ; през годините не са установени груби нарушения на екологичното 
законодателство; разположено е в близост до жилищен квартал. От директора на РИОСВ – 
Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 3/2016 на пълнотата и съответствието на 
ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и 
чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване 
на последствията от тях. 
 

община Нова Загора 
23.„Булагро” АД – нисък риск; класифицирано е като предприятие с нисък рисков потенциал; 
съхранява препарати за растителна защита; далече от населени места. Дружеството е внесло 
в РИОСВ – Стара Загора изискващите се от чл.106, ал.1 на ЗООС документи. Стартирала е 
процедура, която към момента не е приключила.  
 

област Ямбол 
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община Ямбол 
24.„Континвест” ООД  - висок риск; класифицирано е като предприятие с висок рисков 
потенциал; съхранява хлор; разположено е в индустриална зона без Севезо обекти в близост. 
От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 140-А-Н/28.06.2019 г. за 
неодобряване на актуализирания доклад за безопасност на обекта. Издадено е Разпореждане 
за допускане предварително изпълнение на неодобрението. С Определение № 
5238/11.07.2019 г. Административен съд София - град отменя разпореждането, с което се 
допуска предварителното изпълнение на Решение № 140-А-Н/2019 г. Към момента 
неодобрението се намира в съдебна фаза и не е влязло в сила.  
Според § 29, ал.1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗООС (изм. - ДВ, бр. 12 от 
2017 г.) издадените разрешителни по чл. 104, ал. 1 от същия нормативен акт запазват 
действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до влизането 
в сила на решението по чл. 116ж, ал. 4 относно актуализирания доклад за безопасност на 
предприятието/съоръжението. По настоящем „Континвест“ ООД гр. София, база Ямбол има 
действащо Разрешително № 140/2009 по чл. 104 от ЗООС за предприятие с висок рисков 
потенциал. 
25.„Минна компания Петров”АД – среден риск; класифицирано е като предприятие с нисък 
рисков потенциал; съхранява взривни вещества; далече от населено място. От директора на 
РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 2/2016 на пълнотата и 
съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на 
околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях. 
26.„ХЕС“ АД - нисък риск; класифицирано е като предприятие с нисък рисков потенциал; 
съхранява различни химични вещества; разположено е в индустриална зона без Севезо обекти 
в близост. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 14/2017 
на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на глава седем, раздел I от Закона 
за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии 
с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

 
община Тунджа 

27. „Геострой инженеринг“ ЕООД с.Калчево - нисък риск; класифицирано е като 
предприятие с нисък рисков потенциал; съхранява хексан; разположено е далеч от 
индустриални обекти и населени места. От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено 
Потвърждение № СЗ – 13/2017 на пълнотата и съответствието на ДППГА с изискванията на 
глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 от Наредба за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 
28.„Палфингер продукционстехник“ ЕООД с. Тенево - среден риск; класифицирано е като 
предприятие с висок рисков потенциал; съхранява хромен анхидрид; разположено е далеч от 
индустриални обекти и населени места. На обекта е издадено Решение № 201-А0/2017 за 
одобрение на доклад за безопасност. 
 

община Стралджа 
 
29.„Ривърс инвест” ЕООД – висок риск; класифицирано е като предприятие с нисък рисков 
потенциал; ще съхранява специални изделия; правоприемник на дружество допуснало голяма 
авария с жертви и разрушения – „Берета трейдинг“ ООД. От директора на РИОСВ – Стара 
Загора е издадено Потвърждение № СЗ – 20/2018 г. на пълнотата и съответствието на ДППГА 
с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.11, ал.1 
от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях. Обектът не е възстановен. 

 
2.3.2. Съответствие със законодателството 
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Привеждането на контролираните дейности в съответствие с екологичното 

законодателство се осъществява чрез проверки на място, проверки по документи и оценка на 
резултати от емисионни измервания. При констатиране на отклонения от нормативните 
изискания на екологичното законодателство и превишение на допустимите емисионни норми 
и ограничения, се прилагат административно наказателни мерки – съставяне на актове за 
установено административно нарушение, издаване на наказателни постановления и налагане 
на санкции по чл.69 от ЗООС, както и съответните предписания за предприемане на 
необходимите мерки по спазването им с реални срокове. 

Като обекти с висок риск са оценени голяма част от инсталациите с издадено 
комплексно разрешително и с разрешително по чл.104 от ЗООС, такива на които са налагани 
административни наказания, тези срещу дейността, на които са получени жалби и сигнали и 
обекти, при които е установено замърсяване на атмосферния въздух, водите и почвите при 
емисионен контрол. Високо рискови по отношение на емисии на серен диоксид, азотни 
оксиди, въглероден оксид, въглероден диоксид и прах в атмосферата, емисии на вредни 
вещества от отпадъчните води и въздействието им върху качествата на почвите са горивните 
инсталации за производство на електроенергия „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, 
общ. Раднево, „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, с. 
Медникарово, общ. Гълъбово, „Ей и Ес -3С Марица Изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово.  

Със среден риск са оценени част от инсталациите с издадено комплексно разрешително 
и такива класифицирани като предприятия с висок и нисък рисков потенциал по Приложение 
№ 3 от ЗООС – без констатирани от РИОСВ нарушения на условията от разрешителните, 
както и обекти и площадки, при които е установено и вече отстранено несъответствие.  

Оценка нисък риск е дадена на обекти, изпълняващи всички условия от издадените им 
разрешителни, такива с незначително влияние върху околната среда и производства със 
сезонен характер на работа (дестилерии, винарски изби, рибарници и др.). 

 
2.3.3 Регистър на инсталации и дейности с издадени комплексни разрешителни (КР) 

 
• списък на инсталациите с издадени комплексни разрешителни (КР), съответстващите 

им рискове и определената честота на проверки. 
 

№
 п

о 
ре

д наименование 
на фирмата  
седалище и 

адрес на 
управление 

наименование 
на обект, 

населено място, 
дейност 

№ на 
комплексно 
разрешител-

но 

Брой 
инста
лации 

Риск по 
отношение 

въздействие 
върху 

околната 
среда и 

човешкото 
здраве 

Честота 
на 

проверка 
(пъти 

годишно) 

1 

"Панхим" 
ООД, гр, 

Стара Загора, 
пл.Агробиохи

м 

" Панхим” ООД, 
гр.Стара Загора,, 

инсталация за 
производство на 

суспензионен 
полиметилметакри-

лат 

КР №14-
Н1/2016г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

2 

„Ембул 
Инвестмънт”
АД, гр. Стара 
Загора, бул. 
"Патриарх 

Евтимий" 50 

„Ембул 
Инвестмънт”АД, гр. 

Стара Загора, 
инсталация за 
предварителна 

КР №116-
Н1/2012г. 1 Нисък риск На три 

години 
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обработка или 
багрене на влакна 

3 
„Прогрес”АД, 

гр. Стара 
Загора 

„Прогрес”АД, гр. 
Стара Загора, 
Инсталация за 

производство на 
чугунени и 

стоманени отливки 

КР №133-
Н1/2014г. 1 Нисък риск На три 

години 

4 

„ТЕЦ Марица 
Изток 2” 
ЕАД, с. 

Ковачево, 
общ. Раднево 

„ТЕЦ Марица Изток 
2” ЕАД, с. Ковачево, 

общ. Раднево, 
Инсталация за 

производство на 
електроенергия с 
ном. Топлинна 

мощност 4 312 MW, 
инсталация за 

производство на 
водород ДТБСПОО 

КР 
№50/2005г. 3 Висок риск Веднъж 

годишно 

5 
„Брикел” 
ЕАД, гр. 
Гълъбово 

„Брикел” ЕАД, гр. 
Гълъбово, 

Инсталация за 
производство на 
електроенергия с 

ном. топлинна 
мощност 510 MW, 

инсталация за 
производство на 

водород 

КР №40-
Н1/2011г. 2 Висок риск Веднъж 

годишно 

6 

"КонтурГлоба
л Марица 

Изток 3"АД, 
с.Медникаров

о, общ. 
Гълъбово. 

"КонтурГлобал 
Марица Изток 3"АД, 

с. Медникарово, 
общ. Гълъбово, 
Инсталация за 

производство на 
електроенергия с 

ном. топлинна 
мощност 2444 MW, 

инсталация за 
производство на 

водород 

КР 
№52/2005г. 2 Висок риск Веднъж 

годишно 

7 

"Ей И Ес-3С 
Марица Изток 
1" ЕООД, гр. 

Гълъбово 

"Ей И Ес-3С Марица 
Изток 1" ЕООД, гр. 

Гълъбово, 
Инсталация за 

производство на 
електроенергия с 

ном. топлинна 
мощност 1 910, 8 

MW 

КР № 
27/2005г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

8 "Ей И Ес-
Марица Изток 

"Ей И Ес-Марица 
Изток 1" ЕООД, гр. 

КР № 120-
Н1/2018 г. 1 Нисък риск На три 

години 
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1" ЕООД, гр. 
Гълъбово 

Гълъбово, ДНО за 
сгуропепелина и 

гипс 

9 
 

„Булгартрансг
аз” ЕАД, КС 

„Лозенец”, гр. 
София, ж.к. 
Люлин-2, 

бул."Панчо 
Владигеров" 

66 

„Булгартрансгаз” 
ЕАД, КС „Лозенец”, 

с. Лозенец, общ. 
Стралджа, горивна 

инсталация с 
номинална топлинна 

мощност 192, 95 
MW 

КР № 368-
Н0/2008 г. 1 Нисък риск На три 

години 

10 

„Булгартрансг
аз” ЕАД, КС 
„Странджа”, 
гр. София, 

ж.к. Люлин-2, 
бул."Панчо 

Владигеров" 
66 

„Булгартрансгаз” 
ЕАД, КС 

„Странджа”, с. 
Горска поляна, общ. 
Болярово, горивна 

инсталация с 
номинална топлинна 
мощност 115, 5 MW 

КР № 371-
Н0/2008 г. 1 Нисък риск На три 

години 

11 

"Ремотекс М" 
ООД, гр. 

Раднево, ул. 
"Заводска" 1 

"Ремотекс М" ООД, 
гр. Раднево, 

инсталация за 
производство на 
чугун и стомана, 

инсталация за 
производство на 

ацетилен 

КР № 
163/2007г. 2 Нисък риск На три 

години 

12 

"Арсенал" 
АД, завод 3, 
гр. Казанлък, 
ул. "Розова 
долина" 100 

Арсенал АД, завод 3, 
гр. Казанлък, 

химическа 
инсталация за 

производство на 
експлозиви 

КР 
№110/2006г 

. 
1 Висок риск Веднъж 

годишно 

13 

"Арсенал" 
АД, завод 4, 
гр. Казанлък, 
ул. "Розова 
долина" 100 

Арсенал АД, завод 4, 
гр. Мъглиж, 
химическа 

инсталация за 
производство на 

експлозиви 

КР 
№101/2006г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

14 

"Е. Миролио" 
ЕАД, гр. 
Сливен, 

кв."Индустри
ален" 

"Е. Миролио" ЕАД, 
гр. Сливен, 

инсталация за 
предварителна 

обработка и багрене 
на текстил: 

цех"Багрилен" 

КР №107-
Н1/2009г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

15 

"Е. Миролио" 
ЕАД, гр. 
Сливен, 

кв."Индустри
ален" 

"Е. Миролио" ЕАД, 
пл. гр. Ямбол, 
инсталация за 
предварителна 

обработка и багрене 
на гранки и бубини 

КР№ 414-
Н0/2012 г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 
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16 

"Колхида 
Сливен" АД, 
гр. Сливен, 

кв."Индустри
ален" 

"Колхида Сливен" 
АД, гр. Сливен, 
инсталация за 

изпиране на вълна 

КР № 108-
Н1/2009г. 1 Нисък риск На три 

години 

17 

"Керам 
Инвест" АД, 
гр. Сливен, 

ул."Самуилов
ско шосе" 1 

"Керам Инвест" АД, 
гр. Сливен, 

инсталация за 
производство на 

керамични продукти 
чрез изпичане в 

тунелна пещ-п-во на 
тухли 

КР № 
60/2005г. 1 Нисък риск На три 

години 

18 

"Керамична 
къща 

Стралджа" 
ЕООД, гр. 
Стралджа, 

Индустриална 
зона 

"Керамична къща 
Стралджа" ЕООД, 

гр. Стралджа, 
Инсталация за 
изработване на 

керамични 
продукти-покривни 
керемиди и капаци 

КР№ 
65/2005г. 1 Нисък риск На три 

години 

19 

"Палфингер 
Продукционс

техник 
България" 
ЕООД, гр. 

Червен бряг, 
комплекс 

"Бета", 
филиал 
Тенево 

"Палфингер 
Продукционстехник 
България" ЕООД, пл. 

с. Тенево, общ. 
Тунджа, инсталация 

за повърхностна 
обработка на метали 
чрез електролитни 

или химични 
процеси 

КР № 
95/2006г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

20 

"Мини 
Марица 

Изток" ЕАД, 
гр. Раднево, 
ул."Георги 

Димитров" 13 

"Мини Марица 
Изток" ЕАД, гр. 

Раднево, инсталация: 
Депо за неопасни 

отпадъци 
"Обединени северни 

насипища" 

КР № 398-
Н0/2010 г. 1 Нисък риск На три 

години 

21 

"Мини 
Марица 

Изток" ЕАД, 
гр. Раднево, 
ул."Георги 

Димитров" 13 

"Мини Марица 
Изток" ЕАД, гр. 

Раднево, инсталация: 
Депо за неопасни 

отпадъци "Насипище 
Медникарово" 

КР № 403-
Н0/2010 г. 1 Нисък риск На три 

години 

22 

Община 
Елхово, гр. 
Елхово, ул. 

Търговска" 13 

Община Елхово, 
инсталация: Депо за 
неопасни отпадъци 

на общините Елхово 
и Болярово 

КР № 
134/2006г. 1 Нисък риск На три 

години 

23 
"Еко Фарм-

2005" ЕООД, 
гр. Сливен, 

"Еко Фарм-2005" 
ЕООД, пл. с. 

Панаретовци, общ. 

КР № 390-
Н1/2014 г. 1 Нисък риск На три 

години 
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ул. "Братя 
Миладинови" 
1, вх. А, ап. 3 

Сливен, инсталация 
за интензивно 

отглеждане на птици 
(кокошки носачки) 

24 

"Джени груп" 
ЕООД, с. 

Панаретовци, 
общ. Сливен 

"Джени груп" ЕООД, 
с. Панаретовци, общ. 
Сливен, инсталация 

за интензивно 
отглеждане на 
подрастващи 

кокошки носачки 

КР № 452-
Н0/2012г. 1 Нисък риск На три 

години 

25 

"Репродуктор 
по 

свиневъдство
"АД, с. 

Калчево, общ. 
Тунджа, ул. 

"Извън 
регулация" 1 

"Репродуктор по 
свиневъдство"АД, с. 

Калчево, общ. 
Тунджа, инсталация 

за интензивно 
отглеждане на свине 

КР № 230-
Н0/2008 г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

26 

"Свиком"ЕОО
Д, гр. Сливен, 
общ. Сливен, 
кв.Индустриа

лен 

"Свиком"ЕООД, гр. 
Сливен, инсталация 

за интензивно 
отглеждане на свине 

за угояване 

КР№ 342-
Н0/2008г. 1 Нисък риск На три 

години 

27 

"Аякс-
95"ООД, гр. 

Димитровград
,ул. "Стефан 
Стамболов" 
бл. 4, вх. Г, 

ап. 10 

"Аякс-95"ООД, гр. 
Димитровград, пл. с. 

Боздуганово, общ. 
Раднево, инсталация 

за интензивно 
отглеждане на свине 

КР № 141-
Н1/2009 г. 1 Нисък риск На три 

години 

28 

"Аякс- 
1"ЕООД, гр. 

Димитровград
,ул. "Стефан 
Стамболов" 
бл. 4, вх. Г, 

ап. 10 

"Аякс-1"ЕООД, гр. 
Димитровград, пл. с. 
Пъстрен, общ. Опан, 

инсталация за 
интензивно 

отглеждане на свине 
за угояване 

КР № 421-
Н0/2011 г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

29 

"Градус 
1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, 

кв. 
Индустриален
,Птицекланиц

а "Градус" 

"Градус 1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, 
площадка гр. 

Чирпан, инсталация 
за интензивно 
отглеждане на 

бройлери 

КР №283-
Н0/2008г. 1 Нисък риск На три 

години 

30 

"Градус 
1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, 
кв.Индустриа
лен,Птицекла
ница "Градус" 

"Градус 1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, 
площадка с. 

Зимница, общ. 
Тунджа, инсталация 

за интензивно 

КР № 284-
Н0/2008 г. 1 Нисък риск На три 

години 
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отглеждане на 
бройлери 

31 

"Градус 
1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, 
кв.Индустриа
лен,Птицекла
ница"Градус" 

"Градус 1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, 

площадка 
Птицекомбинат 
"Ямбол", общ. 

Тунджа, инсталация 
за интензивно 

отглеждане на птици 

КР № 291-
Н0/2008г. 1 нисък риск На три 

години 

32 

"Милениум-
2000"ЕООД, 

гр. Стара 
Загора, 

Птицекланица 
"Градус" 

"Милениум-
2000"ЕООД, гр. 

Стара Загора, 
площадка с. Рупките, 

общ. Чирпан, 
инсталация за 

интензивно 
отглеждане на птици 

(бройлери) 

КР № 289-
Н0/2008г. 1 нисък риск На три 

години 

33 

ЕТ"Градус -
Иван Ангелов 
55", гр. Стара 

Загора, кв. 
Индустриален
,Птицекланиц

а "Градус" 

ЕТ "Градус -Иван 
Ангелов 55", гр. 

Стара Загора, пл. с. 
Баня, общ. Нова 

Загора, инсталация 
за интензивно 
отглеждане на 

бройлери 

КР № 427-
Н0/2012г. 1 Нисък риск На три 

години 

34 

"Градус 
1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, 

кв. 
Индустриален
,Птицекланиц

а"Градус" 
 

"Градус 1"ЕООД, гр. 
Стара Загора, кв. 
Индустриален, 

Птицекланица"Граду
с", кланица за добив 

на птиче месо 

КР № 460-
Н0/2013г. 1 Нисък риск На три 

години 

35 

"Градус -3" 
АД, гр. Стара 

Загора, кв. 
Индустриален
,Птицекланиц

а"Градус" 

"Градус -3" АД, гр. 
Стара Загора, пл. гр. 

Нова Загора, 
Индустриална зона, 

инсталация за 
производство на 

комбинирани 
фуражи за птици 

КР №470-
Н0/2013 г. 1 Нисък риск На три 

години 

36 

"Загорка" АД, 
гр. Стара 

Загора, ул. 
"Хан 

Аспарух" 41 

"Загорка" АД, гр. 
Стара Загора, 
пивоварна за 

призводство на пиво 

КР №468-
Н0/2013 г. 1 Нисък риск На три 

години 

37 

"БалБок 
Инженеринг" 

АД, гр. 
София, ул. 

"БалБок 
Инженеринг" АД, гр. 

София, пл. 
землището на с. 

КР №473-
Н0/2013 г. 1 Нисък риск На три 

години 
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"Васил 
Левски" 118 

Хрищени, общ. 
Стара Загора, 

инсталация: закрит 
склад за съхраняване 
на опасни отпадъци 

38 

"П. С. В. 
Груп" ООД, с. 
Боздуганово, 
общ. Раднево 

"П. С. В. Груп" ООД, 
с. Боздуганово, общ. 
Раднево, инсталация 

за интензивно 
отглеждане на 

патици "мюлари" 

КР №495-
Н0/2014г. 1 

Дружество-
то е в 

производ-
ство по 

несъстоятел
ност 

 

39 

„ТЕЦ Марица 
Изток 2” 
ЕАД, с. 

Ковачево, 
общ. Раднево 

„ТЕЦ Марица Изток 
2” ЕАД, с. Ковачево, 
общ. Раднево, Депо 

за неопасни 
отпадъци (гипс от 

СОИ) 

КР №476-
Н0/2013 г. 1 Нисък риск На три 

години 

40 

"Биоинвест" 
ООД, гр. 

Стара Загора, 
ул. "Ген. 

Гурко" 67, вх. 
А 

"Биоинвест" ООД, 
гр. Стара Загора, пл. 

с. Памукчии, 
инсталация за 

интензивно 
отглеждане на птици 

КР №424-
Н0/2012 г. 1 Прекратена 

дейност  

41 

"Био ойл" 
ООД, с. Опан, 

общ. Опан, 
обл. Стара 

Загора 

"Био ойл" ООД, с. 
Опан, инсталация за 

производство на 
метилови естери на 

мастни киселини 
(биодизел) 

КР №436-
Н0/2012 г. 1 

Дружество-
то е в 

производ-
ство по 

несъстоятел
ност 

 

42 

ТЕЦ на 
"Ямболен" 

АД, гр. 
Ямбол, ул. 

"Ямболен" 35 

ТЕЦ на "Ямболен" 
АД, гр. Ямбол, 

горивна инсталация 
с номинална 

топлинна мощност 
148 MW 

КР 
№143/2006г. 1 

Временно 
прекратена 

дейност 
 

43 

Община 
Ямбол, гр. 

Ямбол, ул. "Г. 
С. Раковски" 

7 

Община Ямбол, гр. 
Ямбол, Регионално 
депо за неопасни 

отпадъци на 
общините Ямбол, 

Сливен, Нова Загора, 
Тунджа и Стралджа 

 

КР № 225-
Н0/2008 г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

44 
„Брикел” 
ЕАД, гр. 
Гълъбово 

„Брикел” ЕАД, гр. 
Гълъбово, Депо за 

неопасни 
производствени 

отпадъци 

КР № 483-
Н0/2014 г. 1 Висок риск Веднъж 

годишно 

45 

„Топлофикац
ия Сливен” 

ЕАД, гр. 
Сливен, ул. 

„Топлофикация 
Сливен” ЕАД, гр. 
Сливен, Депо за 

неопасни 

КР № 492-
Н0/2014 г. 1  

Инстала
цията не 

е 
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"Стефан 
Караджа" 23 

производствени 
отпадъци 

изграде-
на 

46 

"Жюлив" 
ООД, гр. 

Стара Загора, 
кв. 

Индустриален 

"Жюлив" ООД, гр. 
Стара Загора, пл. с. 

Памукчии, общ. 
Стара Загора, 

предприятие за 
преработка на 

странични 
животински 

продукти 

КР № 432-
Н0/2012 г. 1  

Инстала
цията не 

е 
изграден

а 

47 

„Топлофикац
ия Сливен” 

ЕАД, гр. 
Сливен, ул. 

"Стефан 
Караджа" 23 

„Топлофикация 
Сливен” ЕАД, гр. 
Сливен, горивна 

инсталация за 
производство на 
електрическа и 

топлинна енергия, с 
ном. топл. мощност  

98 MW 

КР № 510-
Н0/2015 г. 1 Висок риск веднъж 

годишно 

48 

Община 
Стара Загора, 

гр. Стара 
Загора 

бул. „Цар 
Симеон 

Велики” 107 

РЦУО, община 
Стара Загора, пл. 
землището на с. 

Ракитница 

КР № 515-
Н0/2015 г. 2 Висок риск веднъж 

годишно 

49 

„Лемприер 
Уул” ЕООД, 
гр. Сливен, 

бул. „Банско 
шосе” 18а, 

промишлена 
зона Динамо 

„Лемприер Уул” 
ЕООД, гр. Сливен, 

инсталация за 
изпиране на вълна 

КР № 520-
Н0/2015 г. 1 Нисък  риск На три 

години 

50 

„Кастамону 
България” 

АД, с. Горно 
Сахране, общ. 

Павел баня 

„Кастамону 
България” АД, с. 
Горно Сахране 
Инсталация за 

производство на 
карбамид-

формалдехидна 
смола 

КР № 525-
Н0/2016 г. 1 Висок риск веднъж 

годишно 

51 

„Лора-2004” 
ЕООД, , гр. 

Стара Загора, 
кв.Индустриа
лен,Птицекла
ница"Градус" 

 

„Лора-2004” ЕООД, 
с. Маджерито, 
инсталация за 

интензивно 
отглеждане на 

бройлери 
 

КР № 521-
Н0/2017 г. 1 Нисък  риск На три 

години 

52 
„Агро 

Гаранти” 
ЕООД, гр. 

„Агро Гаранти” 
ЕООД, с. Опан, общ. 

Опан 

КР № 549-
Н0/2017 г. 1 

Инсталацият
а не е 

въведена в 
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Стара Загора, 
ул. „ Св. Княз 

Борис” 115 
издадено 2017 

 експлоата-
ция 

53 

"Минералком
ерс" АД, гр. 

Стара Загора, 
ул."Новозагор
ско шосе" 1, 
Агробиохим 

„Минералкомерс” 
АД, гр. Стара Загора, 

инсталация за 
производство на 

аморфен силициев 
диоксид 

КР № 554-
Н0/2017 г. 1 Висок риск веднъж 

годишно 

54 

„Фармпро” 
ООД, гр. 

Стара Загора, 
кв.Индустриа
лен,Птицекла
ница"Градус" 

 

„Фармпро” ООД, гр. 
Стара Загора, 
инсталация за 

оползотворяване на 
странични 

животински 
продукти 

КР № 560-
Н0/2017 г. 1 Нисък  риск На три 

години 

 
2.3.4.  Регистър на СЕВЕЗО обекти  

 

№ Оператори /площадки Рисков потенциал Честота на 
проверки 

Област Стара Загора 
1. „Бисер олива“ АД 

гр. Стара Загора Нисък На две години 

2. „Еко България” ЕАД  
 база Стара Загора Висок  Ежегодно 

3. „Ойролог” ЕООД 
база Стара Загора Висок Ежегодно 

4. „Заводски строежи Марица изток“ АД 
гр. Стара Загора Висок Не е изграден 

5. 
„Зара газ”ООД 

Газов терминал „Агробиохим“ 
гр.Стара Загора 

Висок Ежегодно 

6. 
„Зара газ”ООД 

Петролна база „Зара“ 
гр.Стара Загора 

Висок   Ежегодно 

7. „Континвест” ООД 
база Стара Загора Нисък  На две години 

8. „Линде газ България” ЕООД  
база Стара Загора Нисък На две години 

9. „Лукойл България” ЕООД 
ПСБ Стара Загора Висок Ежегодно 

10. „Стройпроект” ООД 
гр.Стара Загора Висок  Ежегодно 

11. „Tракия газ” ООД 
гр.Стара Загора Нисък Обектът е 

недействащ 

12. „Феролекс” ООД 
гр.Стара Загора Нисък  На две години 

13. „Софарма“ АД 
гр.Казанлък   Нисък На две години 
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14. „Балиста“ ЕООД 
гр. Мъглиж Нисък Ежегодно 

15. „Гитекс“ ООД 
гр.Николаево Висок  Ежегодно 

16. „Кастамону България” АД 
с.Горно Сахране, общ. Павел баня Нисък На две години 

17. ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД 
с.Ковачево, общ.Раднево Висок Ежегодно 

18. 
„Контур Глобал  

Марица изток 3” АД 
с.Медникарово, общ.Гълъбово 

Висок Ежегодно 

19. „Робертет България“ ООД 
с.Долно Сахране, общ. Павел баня   Нисък На две години 

Област Сливен 
20. „Алгънс“ ЕООД 

гр.Сливен   Нисък Ежегодно 

21. „Екоенержи” ООД 
гр.Сливен Нисък На две години 

22. ТД „ДРВВЗ”  
Петролна база Сливен Висок  Ежегодно 

23. „Булагро“ АД 
база Нова Загора Нисък На две години 

Област Ямбол 
24. „Континвест” ООД 

гр.Ямбол Висок  Ежегодно 

25. „Минна компания Петров”АД 
с.Каменец, общ.Стралджа Нисък Ежегодно 

26. „Палфингер продукционстехник“ 
ЕООДс.Тенево, общ. Тунджа Висок Ежегодно 

27. „ХЕС“ АД 
гр. Ямбол Нисък  На две години 

28. „Геострой инженеринг“ ЕООД 
с.Калчево, общ. Тунджа Нисък  На две години 

29. .„Ривърс инвест” ЕООД 
Складова база „Стралджа Мараш“ Нисък Ежегодно 

 
2.3.4.1.. Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът 

на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС 
 

№ Оператор Площадка 

1. 

„Зара газ” ООД Газов терминал 
„Агробиохим“ Разположени в  

Стара Загора, 
Индустриална зона „Агробиохим“ 

„Линде газ България” ЕООД   
база Стара Загора 
„Феролекс” ООД 

2. „Балиста“ ЕООД В близост до.„Арсенал” АД, завод 4  и 
Складова база „Кара кос“ Мъглиж  

3 
„Зара газ” ООД  

Петролна база „Зара“ 
 

Разположени в  
Стара Загора, 

Индустриална зона  
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„Бисер олива“ АД в непосредствена близост 

 
2.3.4.2. Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или 

източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма 
авария в тези предприятия/съоръжения 

№ Обект 
Външни рискове или източници на 

опасност, които биха могли да увеличат 
риска или последствията от голяма авария 

1 „Еко България” ЕАД 
СБ Стара Загора Дерайлиране на влакова композиция. 

2. „Линде газ България” ЕООД база 
Стара Загора Пътно транспортно произшествие 

3. „Зара газ” ООД  
Петролна база „Зара“ 

Дерайлиране на влакова композиция с 
последващо възникване на пожар и експлозия. 

4. „Стройпроект” ООД Стара 
Загора 

Пожар от битови източници извън територията 
на предприятието 

5. „Балиста“ ООД, Мъглиж  Авария в съседен обект – „Арсенал” АД, завод 
4, Мъглиж 

6. „Робертет България“ ЕООД, с. 
Долно Сахране, общ. Павел баня Пътно транспортно произшествие 

7. 
„Кастамону България” 
АД,с.Горно Сахране, общ.Павел 
баня 

Пожар от битови източници извън територията 
на предприятието 

8. „Гитекс“ ООД, гр.Николаево 
Пожар от битови източници извън територията 

на предприятието; Дерайлиране на влакова 
композиция. 

 
3. Изпълнение на плана за предходната година 
 
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем 
 
 Достигане качеството на атмосферния въздух в районите „горещи точки”, 

спазването на нормите за допустими емисии на летливи органични съединения, издаване на 
разрешителни за тези дейности, разглеждане на планове за управление на разтворители.  

Оценката на основните екологични проблеми, по отношение на качеството на 
атмосферния въздух, в отделните РОУКАВ показва следното: 

- постигнато е 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 2019 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 2019 година е постигнато съответствие с нормите за ФПЧ10 с разрешения брой 
превишения в годишен аспект за община Гълъбово, но все още не могат да бъдат достигнати 
нормативно разрешения брой превишения на Средночасовата норма и на Средноденонощната 
норма по показател серен диоксид в общината. 

В РОУКАВ Гълъбово, въпреки положените максимални 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 
(община Раднево и община Гълъбово) са разположени четири от най-големите 
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топлоелектрически централи в страната, комплекса „Марица изток”, работещи на гориво 
лигнитни въглища.  

Заложените в плана за контролна дейност през 2019 година 152 броя проверки на 148 
обекта по компонент въздух  на обекти източници на емисии, са изпълнени частично - 87 %. 
Основната причина за неизпълнение на годишния план е продължителното боледуване на 
част от екипа и работа на направлението в редуциран състав през календарната 2019 г. 

 Подобряване състоянието на водните екосистеми, намаляване емисиите на 
приоритетни вещества и прекратяване изпусканията на опасни вещества; 

- В изпълнение на Заповед № РД-788/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и 
водите през 2019 г. са извършени 93 планови проверки на 64 обекта. От тях 65 са във връзка 
с емисионен контрол на отпадъчни води, а 28 - по условия на издадени разрешителни за 
заустване по Закона за водите. При направените проверки са извършени 510 анализа на 12 
анализирани показателя. Направени са и 69 извънпланови проверки на 29 обекта във връзка с 
жалби/сигнали, по писма на МВР, налагане на санкции и др. Въпреки големия брой 
извършени извънредни проверки плана за 2019 г. е изпълнен на 100%. През отчетния период 
експертите от направлението са дадали 68 предписания. Съставени са 32 акта за установяване 
на административни нарушения. От директора на РИОСВ – Стара Загора са издадени 36 
наказателни постановления. 

 Основните цели по отношение на управлението на отпадъците за 2019г. са 
свързани с предотвратяване и намаляване на замърсяване на околната среда в това число 
постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на масово разпространени и битови 
отпадъци, като: 

През отчетната 2019 г. са извършени общо 815 броя проверки по отношение на 
екологосъобразното и ефективно управление на отпадъците на територията контролирана от 
РИОСВ-Стара Загора. Проверките по отношение на управление на отпадъците са за спазване 
на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни 
актове. От направените проверки, плановите са 525 броя на 435 обекта, а извънплановите са 
290. През 2019 г. са дадени 330 бр. предписания, от които 315 са изпълнени, 15 бр. не са 
изпълнени, за които са съставени АУАН.  

За установени нарушения на екологичното законодателство в областта на управление 
на отпадъците през 2019 г. са съставени са 51 броя акта за установяване на административно 
нарушение. За 40 броя от съставените актове са издадени наказателни постановления.   

През отчетната 2019 г. от РИОСВ – Стара Загора са издадени: 6 разрешения по реда на 
чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за дейности, включващи предварително 
третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ОЧЦМ, 
ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, масла и някои видове опасни отпадъци; 23 регистрационни 
документи за дейности с отпадъци (третиране и транспортиране) по реда на чл. 78 от ЗУО; 2 
решения за прекратяване на разрешения за дейности с отпадъци; 13 решения за прекратяване 
на регистрационни документи за дейности с отпадъци. през периода за извършени 43 
изменения и допълнение на действащи регистрационни документи за дейности с отпадъци; 
15 изменения и допълнение на разрешения за дейности с отпадъци. Издадени са 2 решения за 
отнемане на разрешителни за дейности с отпадъци; 2 решения за отказ от издаване на 
регистрационен документ за дейности с отпадъци и 1 решение за отказ от изменение и 
допълнение на регистрационен документ за дейности с отпадъци. 
 През 2019 г. експертите от направлението са участвали в 25 планови комплексни 
проверки съвместно с други направления и в 25 проверки по изпълнение на условията на 
Комплексни разрешителни. Проверките по условията на Комплексно разрешително и 
комплексните проверки са извършени съвместно с експерти, отговарящи за опазването на 
другите фактори и компоненти на околната среда. За отчетния период от 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 г. процентът на изпълнение на плана за контролната дейност е 100 %. 
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От извършените през 2019 г. проверки по прилагане на изискванията на ЗУО към 
общините за управление на МРО е констатирано следното: разделното събиране на 
територията на общините най-малко са следните отпадъчни материали: хартия и картон, 
метали, пластмаси и стъкло, разделното събиране на отпадъци от домакинствата, в това число 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др., във всички населени места с население, по 
– голямо от 10 000 жители на територията на региона.  

Извършени са общо 8 проверки на общински депа за неопасни (битови и строителни) 
отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания и подлежащи на закриване след 
въвеждане в експлоатация на съответното регионално съоръжение на общини: Стара Загора, 
Казанлък, Опан, Гълъбово, Котел, Чирпан, Болярово и Твърдица.  

Извършени са 72 проверки по документи по изпълнение на задълженията по чл. 60 и 
чл. 64 от ЗУО на 3 от общините в региона, собственици на регионални депа, проверки на депо 
за строителни отпадъци на община Казанлък, с. Шейново, както и на „Ей И Ес Марица 
Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово и „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово като оператори на депа за 
неопасни производствени отпадъци. 
 По чистотата на пътищата от общинската и републиканска пътна мрежа и на 
населените места за периода са извършени общо 54 проверки. 
 Извършени са 20 планови и 7 извънредни проверки по чистотата на речните корита и 
прилежащите им територии. 
 Извършени са общо 29 проверки на въведени системи за разделно събиране на МРО в 
общините на територията на области Стара Загора, Сливен и Ямбол.  
 През годината е извършена 1 планова проверка дестилерия за етерични масла по 
спазване изискванията на ЗУО. 
Защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси върху околната 
среда и здравето на хората чрез регламентирано управление на опасните химични вещества.  

През 2019 г. е осъществяван контрол по прилагането на изискванията на глава 7, раздел 
I „Контрол на опасностите от големи аварии“ на Закона за опазване на околната среда - 
извършени са 25 проверки на предприятия по чл. 157, ал. 2 от ЗООС. От тях 24 са планови, а 
1 е извънредна по последващ контрол. Дадени са 32 предписания, от които 2 не са изпълнени 
поради неизтекъл срок.  

През изтеклия отчетен период са извършени:  
 69 проверки по Регламент REACH, 3 проверки по прилагането на Регламент 

850/2004 за устойчивите органични замърсители, 2 проверки по Регламент (ЕС) 2017/852 
относно живака и 17 извънредни проверки по изпълнение изискванията на Наредба за реда и 
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.  

 
 Постигане съответствие на работа на действащите инсталации с издадени  

комплексни разрешителни (КР) и с най-добрите налични техники (НДНТ) за  съответния 
сектор. 

- през 2019 г. са извършени 25 планови проверки на обекти с КР -  операторите на 
инсталации  прилагат екологичното законодателство.  
- въведени са системи за управление на околната среда, инсталациите работят със 
съответните пречиствателни съоръжения, извършва се мониторинг с честота и показатели, 
съгласно условията от КР.  
- за констатирани несъответствия в спазването на условия от КР са образувани 2 
административно - наказателни преписки на: „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр. Сливен- в 
съдебна фаза и „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране, общ. Павел Баня- влязло в сила 
НП. За необходимостта от представяне на допълнителна информация на операторите с КР са 
издадени 31 предписания, като е отчетено изпълнението им. 
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3.2. Входна, изходна информация и резултати  
 
Проверени обекти 
През 2019 г. бяха планирани за контрол 762 обекта, спрямо 586 обекта за 2018 г. 
На всички планирани обекти е извършен контрол на място и по документи, с 

изключение на 20 броя бензиностанции, което представлява 98 % изпълнение на плана по 
отношение на планираните обекти. 

Общо през годината са проверени  1192 обекта спрямо 1034 обекта през 2018 г. 
 
Извършени проверки 
През годината са извършени общо 1583 проверки, от които 993 планови. Анализът 

показва, че от общо извършените проверки  -  63 % са планови и 37 % извънпланови, за 
разлика от 2018 г. където от общо 1212 извършени проверки, 809 са планови, т.е. 67 %, 
а 403 са извънредни, т.е. 33 %. Това показва, че и през 2019 г. се е увеличило процентното 
съотношение на извънредните проверки спрямо планираните проверки. В тази връзка през 
2020 г. е увеличен броя на планираните обекти - 938 обекта, спрямо 762 обекта през 2019 г., 
като е поставен акцент върху проблемните такива за 2019 г. и съгласно нормативните 
изисквания, наличния административен капацитет и финансов ресурс на РИОСВ – Стара 
Загора. 

През 2019 г. са извършени 32 комплексни проверки на планираните 32 обекта. За 2020 
г. са планувани 45 комплексни проверки на 45 обекта с цел прилагане на комплексен подход 
при осъществяване на контролната дейност. 

Изпълнението на плановите проверки по компоненти и фактори на околната среда е 
анализирано в следната таблица: 

 

№ 

Компоненти 
и фактори на 

околната 
среда, по 
които се 

осъществява 
контрол 

Брой планирани 
проверки през 2019 

Брой извършени 
планови проверки 

Брой 
извършени 

извънпланови  
проверки 

1. 
 

КР 
 

25 25 14 

2. Севезо обекти 24 24 1 

3. Въздух 142  
122 

 
51 

4. Води 93 93 69 
5. Почви 26 26 10 

6. Отпадъци 525 

- 525 по план,   от 
които 25 бр. 
са  комплексни 
проверки  
 

290 бр. 

7. Химикали 72  

72 проверки по фактор 
опасни химични 

вещества, като от тях 
13 са  комплексни;  

19 

8. Шум 20 20 1 



 32 

9. 
Биологично 

разнообразие 
и ГМО 

23 23 123 

10. Защитени 
територии 18 18 4 

11. Защитени 
зони 14 14 8 

12. ЗЛР 12 12 0 
13. ОВОС и ЕО 8 8 0 
14. ЗОПОЕЩ 1 1 0 

16. 
Ограничаване 
изменението 
на климата 

10 
 

10 
 
 

0 
 
 

 
3.3. Оценка 
 
 По план за контрол през 2019 г. са заложени 1013 проверки на 762 обекта.  От тях са 

проверени 742 обекта, което представлява 98 % изпълнение на заложения план.  
През годината са извършени общо 1583 проверки, от които 993 планови (98 % от 

планираните) и 590 извънпланови.   
От извънредните проверки (590) - 158 (27 %) са проверки по жалби, сигнали и такива 

на „зелен телефон” от граждани и други органи. 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 2018 г. проверките по сигнали и жалби 
на граждани са 23% от общия брой извънредни проверки.  

През 2019 г. постъпилите в инспекцията 158 сигнали и жалби са своевременно 
отработени, от които 51 са препратени по компетентност. На 107 са извършени  проверки на 
място. От извършените проверки е установено, че в 34 от случаите подадените сигнали са 
неоснователни, което съставлява 26 %. Това са значителен брой извънредни проверки, което 
ангажира време, човешки и финансови ресурси.  

От планираните 32 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда 
през 2019 г. са извършени 32.  

През изминалата година са извършени общо 1583 проверки, за които са изразходвани 
41507,74 лв. (за командировки и транспорт), което представлява около 21,71% от издръжката 
на инспекцията за 2019 г. С цел оптимизиране разходите за извършване на проверки се 
прилага комплексен подход и гъвкаво планиране. Приоритет имат обекти, чиито риск по 
отношение въздействието им върху околната среда и човешкото здраве е оценен като висок.  

Планираният брой проверки през 2020 г. е 1141 на 938 обекта.  С цел постигане 100-
процентово изпълнение на плана и във връзка с направения анализ на съотношението 
планирани/извънредни проверки, както и анализа на финансовата обезпеченост на 
контролната дейност, е необходимо стриктно прилагане на комплексен подход при планиране 
и извършване на проверките. 

 
4. Планирано изпълнение за годината  
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4.1 Приоритети 
 
Приоритетите за планираната контролна дейност на инспекцията през 2020 г. са 

изведени на основание извършения анализ на риска на всички контролирани обекти за 
въздействието им върху околната среда, като са отчетени законовите изисквания (в т.ч. и 
новите промени в нормативната уредба) и указанията на МОСВ за 2020 г.  

Приоритетите за контрол са: 
•   По отношение на компонент „Въздух”: 

 
През 2020 са планувани общо 84 проверки на 48 обекта, като основните приоритети са 

както следва: 
- Проверки на общините за изпълнение на заложените мерки в Плановете за действие 

към общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ – предвидени проверки на 3 общини 
(изпълнението на мерките на същите и постигнатото съответствие се докладв до 
Европейската комисия).  

-  Проверки на големи горивни инсталации и средни горивни инсталации в 
общините с нарушено качество на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и серен 
диоксид: 

- Приоритетно, през годината се планират проверки на обекти/инсталации със 
значителен принос на замърсители в атмосферния въздух и водещи до нарушаване на 
неговото качество – основно топлоелектрическите централи от комплекса «Марица 
изток» и «Топлофикация – Сливен» ЕАД, гр. Сливен – 40 броя проверки.  

- За контрол и ограничаване на емисите от средни горивни инсталации до 50 MW, през 
2020 г. са заложени 10 проверки на 10 обекта. Тук следва да се има предвид, че 
основно горивните инсталации до 50 MW работят с гориво природен газ и не създават 
значителен риск за атмосферния въздух.  

-  Контрол по Регламент (ЕО) № 1005/2009 – оператори на оборудване, заредено с R 
22 и/или R 12, в количество от 30 кг или повече, които не са отчели употребата им от 
01.01.2015 г. до 31.12.2019 г. и контрол по Регламент (ЕС) № 517/2014 – оператори 
на оборудване, заредено с R404А/R 507А в количество от 10 кг или повече; вносители;; 
оператори на хладилни камиони – 10 проверки на 10 обекта. 

- За инсталации, употребяващи разтворители в производствената си дейност – обекти в 
обхвата на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични 
съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на 
употребата на разтворители в определении инсталации са предвидени 2 проверки в 
2 обекта. Основно, ще се извърши ревизиране на количествата разтворители – 
входящи и изходящи потоци, което по същество е проверка на представените в 
Плановете за управление на разтворители, с оглед тяхната коректност и 
представителност при извършване на оценката на съответствие с регламентираните 
норми. Контрола през последните години показва, че операторите на инсталации 
използващи разтворители осъществяват дейността си при спазване на нормите 
регламентирани в Наредба № 7, коректност при представяне на данните за 
количествата и отговорно отношение по прилагането на изискванията на правната 
норма;  

- С оглед контрол и прилагане на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти и изпълнение на Прилагащата програма, за проверка през 2020 г. са заложени 
10 проверки в 10 обекта; 

- В изпълнение на задълженията ни като страна членка на ЕС и прилагането на 
законодателството за контрол на веществата, които нарушават озоновия слой, през 
2020 г. са заложени за проверка 10 проверки в 10 обекта, експлоатиращи инсталации 



 34 

със съдържание на вещества в обхвата на Регламент № 517/2014 и 1005/2009 на 
Европейския парламент и на съвета, както и транспонираните в българското 
законодателство нормативни актове; 

- За контрол и ограничаване на емисите от средни горивни инсталации до 50 MW, през 
2020 г. са заложени 4 проверки на 4 обекта. Тук следва да се има предвид, че повечето 
от горивните инсталации до 50 MW работят с гориво природен газ, за разлика от 
предишни години, вследствие на което не създават значителен риск за атмосферния 
въздух;   

- През 2020 г. са заложени 5 проверки в 5 обекта с издадени Разрешителни за емисии 
на парникови газове и в обхвата на Закона за ограничаване изменението на климата. 
Предвижда се контрол на инсталираните капацитети, използваните горива и 
измервателни устройства, както и представяне в срок на вирифицираните годишни 
доклади. 
 
•   По отношение на фактор „Шум” 

Приоритетите на направлението са свързани със Закона за шума и подзаконовите 
нормативни актове и са определени на база на извършена оценка на риска. 

През 2020 г. са предвидени за контрол 8 проверки на 8 обекта по фактор шум.  На 4 от 
обектите е планирано да се извършат контролни измервания на нивата на шум по утвърдена 
от МОСВ методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие. 
Контролните измервания ще се  извършат съвместно от експерт на РИОСВ - Стара Загора и 
Регионална лаборатория-Стара Загора към ИАОС. 

•   По отношение на компонент „Води” 
 

             Приоритетите на направлението са свързани със осъществяване на засилен контрол 
на : 

 обекти, формиращи отпадъчни води, в т.ч. на: 
- канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, 

с приоритет на канализационни системи, в които са включени производствени обекти, 
формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества или които заустват 
във водни тела със състояние по-лошо от; 

- производствени обекти, които формират емисии на приоритетни и 
приоритетно опасни вещества; 

- производствени обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 
от Наредба № 2 от 8.06.2011 г., формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води, 
с приоритет на обектите, формиращи товар в отпадъчните си води над 4000 е.ж., 
съгласно чл. 16, ал. 8 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти такива, в 
отпадъчните си води; 

- обекти, определени на база на системната оценка на риска на контролираните 
обекти. 

 
 разрешителни за заустване по отношение на чл. 26 от Наредба № 2 за издаване 

на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и на чл. 19 от 
Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества 
в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води 
в повърхностни водни обекти. 

Предвидени са проверки на канализационни системи на населените места и селищни 
курортни образувания с големина над 2000 е.ж. до 10 000 е.ж, включени в доклада по чл. 15 



 35 

към Директива 91/271/ЕИО, като канализационната система на гр. Котел е единствената 
действаща канализационна система с разрешително за заустване на отпадъчни води за 
ползване на повърхностен воден обект река Котленска. Канализацията е включена в списъка 
на обектите подлежащи на задължителен емисионен контрол, съгласно Заповед №РД-
962/20.12.2019 г. предвижда се 1 проверка за 2020 г. Планирани са и 4 броя проверки на 
канализационни системи с ПС на агломерации с големина под 2000 е.ж. изградени в долното 
течение на р. Тунджа. 

Останалите канализационни системи на населените места за общ. Твърдица - гр. 
Твърдица и гр. Шивачево, общ. Котел - с. Градец и с. Ябланово, общ. Казанлък - гр. Крън, с. 
Копринка и с. Енина гр. Мъглиж, общ. Сливен - с. Тополчане, с. Самуилово и с. Злати войвода, 
притежават разрешителни за проектиране и строителство, като канализационните системи на 
тези агломерации не са изградени/или са частично реализирани. За тези населени места ще 
бъде изискана информация от съответната община за степента на изграждане, както и за 
стартирани/изготвени проекти в тази насока. 

Канализационните системи без изградени ГПСОВ на населените места - гр. Ямбол, гр. 
Елхово, и гр. Чирпан (над 10 000 е.ж.) са включени в утвърдения списък на обектите 
подлежащи на задължителен емисионен контрол. На тези обекти ще бъде осъществен и 
контролен мониторинг и по отношения на емитиране на приоритетни и приоритетно опасни 
вещества по показатели олово, кадмий и никел, като за 2020 година са планирани общо 3 броя 
проверки с емисионни пробонабирания.  

Освен това са включени и още 4 броя проверки на канализационните системи на 
агломерациите Гълъбово, Гурково, Котел, Жеравна (с големина от 2000 до 10 000 е.ж.) отново 
придружени с емисионни пробонабирания, на води зауствани в повърхностни водни обекти 
и техните притоци със състояние, по лошо от добро. Планирани са 12 броя проверки на 
канализационни системи с изградени ГПСОВ (експлоатирани от „В и К“ ЕООД Стара Загора 
и „В и К-Сливен“ ООД гр. Сливен), заустващи в поречията на реките Тунджа и Марица в 
участъци оценени в състояние по лошо от добро. 

В плана за 2020 г. са включени всички обекти емитери, както и потенциални такива, 
източници на приоритетни и приоритетно опасни вещества (антрацен, олово, никел, живак и 
кадмий, включени в издадените разрешителни) общо 12 обекта (депа за неопасни отпадъци, 
оръжейни заводи, текстилни предприятия, топлоелектрически централи, машиностроителни 
/ремонтни предприятия, канализационни системи на населени места с и без изградени 
пречиствателни станции и др.).  За 2020 г. на тези обекти ще бъдат извършени общо 21 броя 
проверки, придружени с емисионни пробонабирания на отпадъчни води. 

Предвиден е контрол на 9 броя обекти, с промишлени дейности, включени в 
Приложение № 4 от Наредба №2/08.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени 
отпадъчни води, като на тях ще бъдат извършени общо 13 броя проверки за 2020 г. През 2020 
г. ще бъдат извършени проверки на всички 62 обекти с действащи разрешителни по Закона за 
водите, оценени с висок, среден и нисък риск  (като извън тях са включени и два обекта – 
„България–К“ АД гр. Казанлък и Канализационна система гр. Чирпан на които 
разрешителните са в процес на преиздаване).  

В плана са включени и четири обекта – три дестилерии и едно млекопреработвателно 
предприятие без издадени разрешителни, заустващи отпадъчни води в лагуни и изгребни 
шахти, както и на 9 площадки по ЗУО.  

Общият брой планови проверки за 2020г. са 108 проверки на 77 обекта.  
 
•  По отношение на фактор „Управление на отпадъци”:  

 През 2020 г. са планувани общо 672 проверки на 541 обекта, като основните 
приоритети са както следва: 

През 2020 г. са заложени 54 проверки на дружества, притежаващи документ по чл. 35 от 
ЗУО за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци,с 
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висок приоритет за превози на отпадъци от хартия и картон и пластмасови отпадъци за износ 
или внос в РБългария, за които не се изисква нотификация.  
 Относно спазването на нормативните изисквания и недопускането на 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в периода на отоплителния сезон (ноември 
– април)  

През 2020 г. са заложени общо 16 проверки за извършване на периодичен контрол по 
изпълнение на законодателството по управление на отпадъците на 16 дружества, генериращи 
отпадъци от текстил, излезли от употреба гуми, отработени масла и други лесно запалими 
материали. 

 проверки на обекти, в които се извършват дейности с текстилни отпадъци 
(сортиране и съхраняване на текстилни отпадъци) 

През 2020 г. са заложени 4 проверки на текстилни предприятия за извършване на 
периодичен контрол по изпълнение на законодателството по управление на отпадъците на 
предприятия, извършващи дейности в областта на текстилната промишленост. 

 вносители на отпадъци (употребявани дрехи, които се подлагат на сортиране) 
През 2020 г. е заложена 1 проверка на вносител на отпадъци (употребявани дрехи, 

които се подлагат на сортиране). 
 лица, при чиято дейност се образуват отработени масла 
В последното тримесечие 2020 г. са предвидени за проверка във връзка със спазване 

изискванията на ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти на 10 
автосервиза за смяна на масла, при чиято дейност се образуват отработени масла. 

 лица, при чиято дейност се образуват излезли от употреба гуми 
В последното тримесечие 2020 г. е предвиден за проверка във връзка със спазване 

изискванията на ЗУО и Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми на 1 автосервиз 
за смяна на гуми, при чиято дейност се образуват излезли от употреба гуми. 

 проверки на общините за съответствието на структурата на общинските 
програми с НПУО 2014-2020 г. (чл. 52, ал.4 от ЗУО), вкл. и за планирани мерки за 
предотвратяване образуването на отпадъци 

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 4 от ЗУО са планирани 20 
проверки на 20 общини за съответствие на структурата на Общинските програми с НПУО 
2014-2020 г. и планираните мерки за предотвратяване образуването на отпадъците. 

 Контрол по  изпълнение на задълженията по Наредбата за определяне на реда 
и размера за заплащане на продуктова такса по отношение на пуснатите на пазара 
пластмасови торбички за пазаруване - планувани са 23 проверки на търговски обекти.  

 Контрол по изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни актове  
            Съгласно изискванията на ЗУО за ежегодни проверки на лица, притежаващи 
документи за третиране на отпадъци приоритетно в плана за 2020 г. са заложени проверки на 
всички 183 лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи по чл. 35 от ЗУО 
за дейности по третиране на отпадъци на 217 площадки в териториалния обхват на РИОСВ 
– Стара Загора, както и проверки на всички 18 лица, регистрирани като търговци и 
брокери и проверки на 150 дружества, притежатели на регистрационни документи за 
транспортиране на отпадъци. 

Във връзка с прилагане на контрол по изпълнение на изискванията на чл. 12 от ЗУО са 
предвидени общо 31 проверки по чистотата на пътищата, от които 9 на пътищата в обхвата 
на областните пътни управления и 22 в обхвата на общинската пътна мрежа. 

За 2020 г. са планувани 20 проверки по чистотата на речни корита в 20 общини от 
териториалния обхват на РИОСВ. 

Заложени са 8 проверки на общински депа за неопасни отпадъци (битови и 
строителни), подлежащи на закриване след въвеждане в експлоатация на съответното 
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регионално депо на общини Стара Загора, Казанлък, Опан, Гълъбово, Котел, Чирпан, 
Болярово и Твърдица. 

Предвидени са 72 проверки по документи по изпълнение на задълженията по чл. 60 и 
чл. 64 от ЗУО на 3 от общините в региона, собственици на регионални депа, проверки на депо 
за строителни отпадъци на община Казанлък, с. Шейново, както и на „Ей И Ес Марица 
Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово и „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово като оператори на депа за 
неопасни производствени отпадъци. 

Във връзка с осъществяване на контрол на лицата, пускащи на пазара продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространените отпадъци по  изпълнение на 
задълженията им по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО през 2020 г. са предвидени по Наредбата за 
опаковките 49 проверки на нови обекти и на обекти, които не са проверявани 
предишната година и/или не са изпълнявали задълженията си за внасяне на  продуктови 
такси, като 13 от тях са на системите за разделно събиране на опаковки на общини от 
региона. За изпълнение на заповедите по чл. 59, ал. 2 от ЗУО за всеки поток МРО са 
планувани 6 проверки. Предвидени са и 28 проверки по Наредбите за ЕЕО, НУБА, ИУГ и 
отработени масла, както и 18 проверки на въведени общински системи за разделно събиране 
на отпадъци от ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и ИУГ.  

През 2020 г. са заложени 54 проверки на дружества, притежаващи документ по чл. 35 от 
ЗУО за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци,с 
висок приоритет за превози на отпадъци от хартия и картони пластмасови отпадъци за износ 
или внос в РБългария, за които не се изисква нотификация.  
 Относно спазването на нормативните изисквания и недопускането на 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в периода на отоплителния сезон (ноември 
– април)  

През 2020 г. са заложени общо 16 проверки за извършване на периодичен контрол по 
изпълнение на законодателството по управление на отпадъците на 16 дружества, генериращи 
отпадъци от текстил, излезли от употреба гуми, отработени масла и други лесно запалими 
материали. 

 проверки на обекти, в които се извършват дейности с текстилни отпадъци 
(сортиране и съхраняване на текстилни отпадъци) 

През 2020 г. са заложени 4 проверки на текстилни предприятия за извършване на 
периодичен контрол по изпълнение на законодателството по управление на отпадъците на 
предприятия, извършващи дейности в областта на текстилната промишленост. 

 вносители на отпадъци (употребявани дрехи, които се подлагат на сортиране) 
През 2020 г. е заложена 1 проверка на вносител на отпадъци (употребявани дрехи, 

които се подлагат на сортиране). 
 лица, при чиято дейност се образуват отработени масла 
В последното тримесечие 2020 г. са предвидени за проверка във връзка със спазване 

изискванията на ЗУО и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти на 10 
автосервиза за смяна на масла, при чиято дейност се образуват отработени масла. 

 лица, при чиято дейност се образуват излезли от употреба гуми 
В последното тримесечие 2020 г. е предвиден за проверка във връзка със спазване 

изискванията на ЗУО и Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми на 1 автосервиз 
за смяна на гуми, при чиято дейност се образуват излезли от употреба гуми. 

 
•  По отношение на компонент „Почви”: 

          Основните приоритети на направлението са съобразени с изискванията на Закона за 
опазване на околната среда и Закона за почвите. След извършения анализ на риска се 
определи приоритетите на направлението през 2020 г. да бъдат насочени към: 

- недопускане увреждане и замърсяване на земите и почвите в контролирания регион; 
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- ограничаване въздействието на действащите и новопроектираните дейности за добив 
и преработка на невъзстановими природни ресурси върху компонентите на околната 
среда;  

- качествена рекултивация на нарушени терени. 
 В направлението във връзка с поставените приоритети за 2020 г., са планирани общо 
21 проверки на 21 обекта, които не са проверени през предходната година и такива, които 
са проверявани, но към тях има повишена обществена чувствителност.  
 

•  По отношение на „Опасни химични вещества”: 
През 2020 година предвид заложените приоритети експертите от направлението ще 

извършат 131 проверки на 131 обекта: 
1. По Закона за опазване на околната среда – 25 проверки на 25 обекта:  

 на 12 предприятия с висок рисков потенциал  
 на 13 предприятия с нисък рисков потенциал: 

2. По ЗЗВВХВС -  106 проверки на 106 обекта, както следва: 
 по Регламент 1907/2006 (REACH) за контрол на изискванията за разширени 

информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция  - 56 проверки 
на 56 обекта 

 по Регламент 1907/2006 (REACH) за контрол на изискванията за регистрация на 
производители и вносители на етерични масла -  2 проверки на 2 обекта.  

 по Регламент 1907/2006 (REACH) за контрол на изискванията за регистрация на 
производители и вносители на дървени въглища -  1 проверка на 1 обект.  

 по Регламент 1907/2006 (REACH) за контрол на ограниченията на вещества, 
включени в Приложение XVII на REACH – 7 проверки на 7 обекта. 

 по Регламент 850/2004 за устойчивите органични замърсители –  3 проверки на 3 
обекта. 

 по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака - 1 проверка на 1 обект. 
 по Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси - 

36 проверки на 36 обекта 
 
•  По отношение на „Комплексни разрешителни”:  
 

Приоритетите на направлението са съобразени с приложените критерии за определяне 
на риска от дейността на инсталациите и въздействието им върху околната среда: 

- въздействие върху компонентите и факторите на околната среда - извършва се анализ 
от проведения мониторинг през годината, съгласно условията в частта „Емисии в 
атмосферата”, „Емисии в отпадъчни води” „Емисии в почвата”, количества генерирани 
отпадъци, както и вида и количествата на използваните опасни химични вещества и 
смеси. 

- изпълнение на екологичното законодателство-констатации от извършени планови, 
извънпланови проверки и проверки от постъпили основателни жалби и сигнали. 

- издадени предписания и предприети административно-наказателни мерки  
На територията контролирана от РИОСВ – Стара Загора обектите с издадени 

комплексни разрешителни са 54. През 2020 г. ще  се извършат 29 проверки на 29 обекта с 
издадени КР, представляващи обекти с висок риск за околната среда и обекти с нисък риск с 
период на проверка на три години и постъпили жалби и сигнали. 
 

•  По отношение на биологичното разнообразие:  
Приоритетите са дългосрочни и през 2020 г. и са насочени към запазване на 
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естествените екосистеми, съхраняване и опазване на защитените територии и зони. През 
годината експерти от направлението ще участват в инвентаризацията  и геодезическото 
заснемане на вековните дървета в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора, което е в 
изпълнение на проект на МОСВ. В тази връзка: 

 - Предвидени са 19 проверки в резервати, поддържани  резервати, природни 
забележителности и защитени местности с цел недопускане на нарушения на режимите и 
забраните въведени със заповедите за обявяването им. 

 - Ще се извършат 15 проверки на терен в защитени зони от мрежата Натура 2000 
относно забраните и режимите разписани в заповедите за обявяването им и  изпълнението на 
условия в издадени решения по оценка за съвместимост .  

  - Предвидени са 11 проверки на вековни защитени дървета, обявени за защитени по 
реда на Закона за биологичното разнообразие.  

 - 16 проверки ще се осъществят по закона за лечебните растения в билкозаготвителни 
пунктове, при които се извършва първичната обработка на билки от лечебни растения.  

 - За недопускане на незаконна търговия с екземпляри от видовете по Регламент 338/97 
са предвидени  5 проверки в зоомагазини .  

-   Ще се извършат 3 проверки на общински пазари за търговия със защитени растения.   
- По Годишна програма за провеждане на контрол върху работата с ГМО в 

контролирани условия и освобождаването им в околната среда (опитни полета) са предвидени 
3 проверки. При проверките ще се вземат и проби, които ще се анализират в ИАОС за 
генетични модификации. 

-  Предвидени са 8 проверки в Спасителния център за диви животни  - Стара Загора,  
Зоопарк – Стара Загора и Природонаучен музей в гр. Котел. 

 
Общият брой планови проверки за 2020 г. са 80 проверки на 75 обекта. 

 
•  По отношение на „ОВОС и ЕО” :  

 Основните приоритети и цели на направлението в дългосрочен план са съобразени с 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и са насочени към: 

- устойчиво развитие; 
- предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; 
- предотвратяване загубата на биологичното разнообразие; 
-  предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на 

вредите; 
-  участие на обществеността  и прозрачност на вземане на решения в областта на 

околната среда.  
 
  В плана за 2020 г. основно са включени нови обекти, които не са проверени през 
предходни години и за тях няма данни за етапа им на реализация.  Планирани са общо 8 
проверки на 8 обекта, както следва: 7 проверки на поставени условия в решения по 
преценяване необходимостта от ОВОС и 1 - на поставени условия в решение по ОВОС. 
При тяхната реализация е възможно въздействие върху компонентите на околната среда – 
въздух, води и биологично разнообразие. Този превантивен контрол има за цел недопускане 
на замърсяване и/или увреждане на околната среда над допустимите норми преди 
осъществяване на планираната дейност  и интегриране на екологичните цели в приемането и 
одобряването на планове, програми и инвестиционни предложения. 

• ЗОПОЕЩ:  
 През 2020 г. е предвидена 1 проверка на 1 обект - „Кастамону България” АД, попадащ 
в обхвата на Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ.  

• Комплексни проверки 
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В годишният плана за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора продължавайки 
прилагането на комплексния подход през 2020 г. са предвидени 45 съвместни проверки от 
експерти от две или повече направления.  
  

Във връзка с промяната на териториалния обхват на инспекцията, въвеждането в 
експлоатация на нови обекти, увеличаване на обектите с разрешителни и регистрационни 
документи по чл. 35 от ЗУО, включването на проверките на речните корита като планови, 
общият регистър на обектите за контрол на РИОСВ – Стара Загора през 2020г. е 
увеличен спрямо 2019г.   

4.2 Цели 
 
Въз връзка с националните приоритети и регистрираните наднормени стойности на 

серен диоксид, целите по отношение на въздуха за 2020 г. са:  
Въз връзка с националните приоритети и регистрираните наднормени стойности на 

серен диоксид, целите по отношение на атмосферен въздух за 2020 г. са:  
 Продължаване на засиления контрол на топлоелектрическите централи от 

комплекса „Марица изток” за достигане на нормите по показател серен диоксид за община 
Гълъбово. 

 Контрол за изпълнение на мерките за подобряване качеството на атмосферния 
въздух, залегнали в актуализираните общински програми за КАВ.  

   Контрол по Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел установяване спазване на 
изискванията на чл.22, §1 и 2 от Регламента. 

 Контрол по Регламент (ЕС) № 517/2014 в изпълнение на функцията на РИОСВ 
на орган по надзор на пазара - чл.17, ал.7, т.2-4 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух. 

   Контрол по спазването на нормите за допустими емисии на летливи органични 
съединения, оценка на плановете за управление на разтворители и издаване на Решения за 
тяхното утвърждаване, издаване на Удостоверения за регистрация за инсталации използващи 
разтворители. 

 
За подобряване на състоянието на повърхностните водни обекти (водосбора на 

реките Тунджа и Марица) и подобряване качеството на водите в участъците с лощо 
химично и екологично състояние, съгласно ПУРБ в контролирания район през 2020 г. се 
поставят следните цели: 
  Упражняване на засилен контрол на точкови източници - производствени обекти, 

които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества заустващи във 
водни обекти.; 
 Извършване на контролни проверки с емисионни пробонабирания на 

производствени обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от Наредба № 
2 от 8.06.2011 г., формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води, с приоритет на 
обектите, формиращи товар в отпадъчните си води над 4000 е.ж., съгласно чл. 16, ал. 8 от 
Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества 
в отпадъчните води, зауствани във водни обекти  

 Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на канализационни 
системи на населените места и селищни курортни образувания с големина над 2000 е.ж. до 
10 000 е.ж, включени в доклада по чл. 15 към Директива 91/271/ЕИО 

 Мониторинг на обекти от списъка за задължителен емисионен контрол и на 
всички обекти извън него, с издадени разрешителни за заустване по ЗВ и КР съгласно чл.117 
от ЗООС заустващи в повърхностни водни обекти класифицирани с висок и среден риск; 
 

Основните цели по отношение на управлението на отпадъците за 2020г. са свързани с 
предотвратяване и намаляване на замърсяване на околната среда в това число постигане 
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на цели по рециклиране и оползотворяване на масово разпространени и битови отпадъци, 
като: 

  Контрол на изпълнението на условията, поставени в издадените от инспекцията 
разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци по действащия ЗУО.  

 Контрол на движението на отпадъци, които са обект на трансграничен превоз в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 
юни 2006 г.  

 Контрол във връзка със задълженията по ЗУО на кметовете на общините за 
съответствието на структурата на общинските програми с НПУО 2014-2020 г. и в областта на 
разделното събиране на отпадъци и поетапното постигане на цели по рециклиране и 
оползотворяване на масово разпространени и битови отпадъци. 

 Контрол на общински депа за неопасни отпадъци на територията на област Стара 
Загора, община Твърдица, област Сливен и Община Болярово, област Ямбол, подлежащи на 
закриване и рекултивация след въвеждане в експлоатация на съответните Регионални 
съоръжения за управление на отпадъците. 

 Контрол на лица, при чиято дейност се образуват отработени масла. 
 Контрол на обекти, в които се извършват дейности с текстилни отпадъци (сортиране 

и съхраняване на текстилни отпадъци) и вносители на отпадъци. 
 

Приоритетите при производството, съхранението и пускането на пазара на опасни 
химични вещества за 2020 г. са: 
 Контрол на задълженията за регистрация по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и на 

изискванията за разширени информационни листове за безопасност . 
 Контрол на ограниченията на вещества включени в Приложение XVII на REACH. 
  Контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), след 

достигане на съответната дата на забрана.  
 Контрол на задълженията по Регламент (ЕС) 850/2004 относно устойчивите органични 

замърсители. 
 Контрол на задълженията по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака. 
 Контрол на изискванията за електронна търговия с химични вещества и смеси - REF-8 

 
Постоянна цел на оперативния контрол на направление КПКЗ през 2020 г.: 
 Контрол на работа на действащите инсталации с издадени  комплексни 

разрешителни за изпълнение на условията от КР и постигане на съответствие с най-добрите 
налични техники (НДНТ) за  съответния сектор. 

 
Дългосрочните цели на направление БРЗТЗ, които ще продължат и през 2020г. са: 
 Осъществяване на превантивен контрол, чрез процедурите в обхвата на глава 

шеста от ЗООС и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. 
 Контрол на забраните, определени в Заповедите за обявяване на Защитени 

територии и Защитени зони от Националната екологична мрежа. 
 Контрол на поставените условия на разрешителните по изключенията от 

забраните, въведени със Закона за биологично разнообразие. 
 Опазване на вековни дървета от увреждане или унищожаване. 
Постоянна цел на превантивния контрол е предварително отчитане на рисковете 

върху компонентите на околната среда, които може да окаже предлаганата и/или 
планирана дейност. 

Постигането на целта ще бъде осъществено чрез провеждането на процедурите по ЕО и 
ОВОС за инвестиционните предложения, планове, програми и проекти, както и чрез контрол 
на условията в издадените решения/становища по ОВОС и ЕО и участие в Държавни 
приемателни комисии. 
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Във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация и повишаване 
на екологичното съзнание на обществеността, целите през 2020 г. са: 

 Предоставяне на актуална информация за състоянието на компонентите на 
околната среда и факторите на въздействие чрез интернет страницата на инспекцията, 
съобщения, поддържане на регистри и доклади. 

 Организиране на чествания, пресконференции, посещения и семинари с учебна 
цел, отбелязване на световни екологични дни и др. 
 

 4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 
Постигането на целите се осъществява посредством планови и извънпланови проверки. 

Извършването на планираните проверки е чрез седмичен график, въз основа на утвърден 
годишен план. Седмичният график се съставя при координация с всички направления в 
инспекцията – прилага се комплексен подход при планиране извършването на проверки. За 
представяне цялостната картина за екологичното състояние на даден обект и съкращаване 
човешките и финансовите разходи се извършват комплексни проверки – т.е с участието на 
експерти от няколко направления. При седмичното планиране се залагат и извънпланови 
проверки при постъпили жалби на физически или юридически лица, по заповеди на МОСВ, 
областна администрация, общини, писма на областна дирекция на МВР и др.  Проверките по 
подадени жалби и сигнали на граждани, свързани със замърсяване на повърхностни водни 
обекти се провеждат съгласно утвърдените със Заповед РД-651/29.09.2015 г. на Министъра 
на околната среда и водите указания, като освен представители на БД ИБР гр. Пловдив, в 
голяма част от проверките присъстват и представители на местната власт (общини, здравни  
инспекции, областни дирекции по БХ, ИАРА и др.). При възникване на аварийни или 
бедствени ситуации, проверките се осъществяват съгласно указанията за действия при 
възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната 
среда, утвърдени със Заповед № РД-585/11.08.2015г. на Министъра на околната среда и 
водите.  

Като високо рискови са определени дейностите за производство на топлинна и 
електрическа енергия, леярни, повърхностна обработка на метали, производство на 
органични химични вещества и експлозиви, багрене на текстилни влакна и/или текстил и 
интензивно отглеждане на свине. В плана за 2020 г. тези дейности са предвидени за проверка 
веднъж годишно по изпълнение на условията от КР. 

На операторите с издадени КР се извършват планови проверки, в които участват 
експертите по компоненти и фактори на околната среда от дирекция „КиПД“ при РИОСВ- 
Стара Загора, както и експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - 
Пловдив. Координаторът на проверката отговоря за цялостната организация и провеждане на 
проверката. Важен етап от извършването на плановите проверки на инсталации с издадени 
КР е подготовката за проверката: изготвяне на чек-листи с контролираните условия, 
анализиране на наличната информация за инсталацията – резултати от собствен мониторинг, 
резултати от предишни планови и извънпланови проверки, изпълнение на предписания, 
наложени санкции, брой на постъпили основателни жалби/сигнали. Основната проверка на 
операторите с издадени КР се извършва на площадката на инсталацията. Точната дата и 
продължителността на проверката се определят по вътрешно- административен ред, за което 
писмено се информират операторите. Координаторът и експертите изготвят за всяка отделна 
проверка чек-листи с условията на комплексните разрешителни. Координаторът по време на 
проверката извършва контрол по изпълнение на условията и сроковете в комплексните 
разрешителни с изключение на тези, контролирани от експертите по компоненти и фактори 
на околната среда, след което обобщава резултатите и изготвя констативен протокол, като 
взема предвид информацията от попълнените чек–листи от експертите. За извършените 
проверки координаторът изготвя доклади, с които се запознават операторите и се публикуват 
на страницата на РИОСВ – Стара Загора. 
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 4.4. Процедури за координиране с други контролни органи 
 
РИОСВ – Стара Загора има създадена практика за координиране на проверки с други 

контролни органи. 
Част от общите проверки с други контролни органи са включени в годишния план  (тези 

на Севезо обектите). Контролът на предприятия класифицирани с висок и нисък рисков 
потенциал се осъществява от представители на различни държавни институции, определени 
със заповед на министъра на околната среда по утвърден от него график.  Извършват се 
съвместни проверки и се съставя констативен протокол със задължителни предписания със 
срокове и отговорници за изпълнението им. При констатирани нарушения се съставя акт за 
административно нарушение.  След всяка проверка директорът на РИОСВ - Стара Загора 
изготвя и изпраща доклад до министъра на околната среда и водите или до упълномощено от 
него длъжностно лице, към който прилага констативния протокол, както и акта за 
административно нарушение, ако такъв е бил съставен. 

Вследствие на разпореждане на областен управител, областни дирекции на полицията и 
други ще се извършват проверки, свързани със специфични производства, застрашаващи 
здравето на хората и околната среда. Координацията на контрола става от органа, инициирал 
проверката. 

Проверки по сигнали,  жалби, с комисии и др. заедно с представители на общини, 
областни администрации, РЗИ, ПБЗН, ОД МВР, ОДП, РУГ и др. се извършват на основание 
Заповеди, издадени от компетентен орган и се залагат в седмичния график. Когато не е 
възможно извършването на съвместна проверка, а при извършения контрол са констатирани 
нарушения, както на екологичното законодателство, така и на законодателството на други 
държавни органи, РИОСВ изпраща на съответния компетентен орган информация за 
направените констатации и резултатите от извършената проверка за сведение с цел 
координиране на по-нататъшните действия. 

Провеждат се ежегодни общи срещи с представители на 20-те общини от 
териоториалния обхват на инспекцията с цел координиране на действията при прилагане на 
екологичното законодателство и при извършване на съвместни проверки при сигнали и 
жалби. 

 
4.5. Процедури за преглед/актуализация  
 
В РИОСВ - Стара Загора е въведена система за оценка и управление на риска, която е 

непрекъснат процес по определяне, оценяване и наблюдение на различните видове рискове, 
които могат да повлияят върху постигането на стратегическите и оперативните цели на 
инспекцията.  

Утвърдени са вътрешни правила, с които се въвеждат процедури и контролни дейности 
по изпълнението им.  

Изготвен е регистър на идентифицираните рискове в административната структура, 
имащ отношение към конкретните цели за съответната година. С помощта на чек-лист се 
следи за реализирането на мерките за минимизиране на идентифицираните рискове в РИОСВ.  

На практика изпълнението на утвърдения годишен план се контролира чрез докладите 
за проверки, седмичните графици и отчети, утвърдени от директора на инспекцията, 
месечните отчети до МОСВ, както и отчетите предвидени в Правилника за устройството и 
дейността на РИОСВ.  
 
 
 
     Извършили преглед на Плана: 
     Ганя Христова, директор на дирекция ПОСККД………. 
     Светла Крапчева, държ.експерт, дирекция ПОСККД……   


	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
	Министерство на околната среда и водите
	Приоритетите за планираната контролна дейност на инспекцията през 2020 г. са изведени на основание извършения анализ на риска на всички контролирани обекти за въздействието им върху околната среда, като са отчетени законовите изисквания (в т.ч. и нови...
	Приоритетите за контрол са:

