ІX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целта на изготвения регионален доклад е да се представи пред обществеността
обобщен резултат от дейността на РИОСВ - Стара Загора по провеждането на
регионално ниво на държавната политика по опазване на околната среда и водите и да
се извърши анализ на степента на изпълнение на функциите и задачите заложени през
2018 г.
Регионалната инспекция по околната среда и водите в гр. Стара Загора е на първо
място по контролирана територия - над 12 046 км2 от територията на страната и на
четвърто - по числен състав.
За реализирането на поставените цели през 2018 г. са планирани 791 проверки на
586 обекта на територията на области Стара Загора, Сливен и Ямбол и община
Тополовград, област Хасково. Съобразно оценката на риска за въздействието на
обектите и дейностите върху околната среда и човешкото здраве, приоритетно бяха
планирани и се извършиха 30 комплексни проверки по компоненти и фактори на
околната среда.
През 2018 г. са извършени общо 1212 проверки, от които 809 планови: като 782 по годишен план на РИОСВ – Стара Загора и 27 на обекти от община Котел по годишен
план на РИОСВ - Бургас и 403 - извънпланови.
Във връзка с промяната на териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора през
2018 г. са извършени 27 планови проверки на обекти от община Котел по годишен план
на РИОСВ - Бургас, а 9 обекта от община Тополовград са предадени за проверки на
РИОСВ – Хасково.
Съотношението между планови и извънпланови проверки през 2017 г. и 2018 г. е
показано на диаграма 1.
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Анализът показва, че от общо извършените планови проверки през 2018 г. са
67%, а 33 % са извънпланови, за разлика от 2017 г. през която от общо извършени 1296
проверки, 772 са планови, т.е. 60 %, а 524 са извънредни, т.е. 40 %. Това показва, че и
през 2018 г. се запазва процентното съотношение на извънредните проверки спрямо
планираните проверки. В тази връзка през 2019 г. е увеличен броя на планираните
обекти, като е поставен акцент върху проблемните такива за 2018г. и съгласно
нормативните изисквания, наличния административен капацитет и финансов ресурс на
РИОСВ – Стара Загора.
Диаграма 2.
Съотношение общ брой проверки - извънпланови проверки през 2017г. и 2018г.
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От извънредните 403 проверки, 93 или 23% 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
2017 г. проверките по сигнали и жалби на граждани са 26% от общия брой извънредни
проверки.
През 2018г. в инспекцията са подадени 127 сигнали и жалби, от които 34 са
изпратени по компетентност. На останалите 93 са извършени проверки на място, като
12 от тях са осъществени от експерти от две и повече направления. От извършените
проверки е установено, че в 22 от случаите или 24 % подадените сигнали са

неоснователни. Това са значителен брой извънредни проверки, което ангажира време,
човешки и финансови ресурси.
Трябва да се отбележи, че в плана за контролната дейност за 2018 г. посочения
брой извършени извънредни проверки е 403. В него не са включени и участията на
експертите в ДПК, които са 63, както и извършени проверки на обекти от
Националната кампания „Чиста околна среда“ за подпомагане на екологични проекти
на общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини, както
и по- голямата част от проверките по изпълнение на проекти, финансирани от
ПУДООС по изпълнение на СМР.
Положителни резултати от осъществената контролна дейност през годината


През 2018 г. е постигнато съответствие с нормите за фини прахови частици

под 10 микрометъра (ФПЧ10) с разрешения брой превишения в годишен аспект в
общини Стара Загора, Сливен и Гълъбово;
 От началото на 2013г. до края на 2018г. 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
•

Преустановени са нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от

обекта, замърсители – 2 топлоелектрически централи, 1 дестилерия, 2 маслодобивни
предприятия и 2 животновъдни обекта.


През 2018 г. са реализирани закриване и техническа рекултивация на депа

за неопасни отпадъци на общини Раднево и Гурково.


Продължава изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на

общински депа Гурково, Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Опан, Чирпан, Болярово и
Твърдица, съобразно съгласувани графици с общинските администрации.


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

информационни и образователни дейности, свързани с провеждането на национални и
международни екологични събития.
 Участие в провеждането на Националната кампания „Чиста околна среда“ за
подпомагане на екологични проекти на общини, кметства, неправителствени
организации, училища и детски градини.
 Подкрепа и участие 2 инициативи за националната кампания на bTV Медиа
груп „Да изчистим България заедно”.



Броят на подадените заявления за достъп до обществена информация е с

63 % повече в сравнение с предходната 2017г., което е свързано с увеличаване броя на
подадените заявления за достъп 23 от неправителствени организации.


Подобрен е диалога и координацията с други държавни и общински

институции при извършване на съвместни проверки.

Въпроси за решаване
Все се още не могат да бъдат достигнати нормативно лимитираните брой



превишения по показател серен диоксид за община Гълъбово. В РОУКАВ Гълъбово,
въпреки положените максимални усилия и вземането на навременни и адекватни мерки
през 2018 г., все още не е постигнато съответствие по този показател. Причина за
превишаване на ПС на регламентираните норми по показател серен диоксид е фактът,
че

в

сравнително
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топлоелектрически централи в страната, комплекса „Марица изток”, работещи на
гориво лигнитни въглища;


Съществено натоварване на река Тунджа се наблюдава в участъка след град

Ямбол, където се заустват голям обем отпадъчни води от канализационните системи на
гр. Ямбол и гр. Елхово;


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 в изискванията на националното законодателство - батерии и
акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и гуми, отработени
масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.


Като основен проблем, който се идентифицира при провеждането на

процедурите по ОВОС и ЕО е липсата на обратна връзка относно етапа на реализация
на инвестиционното предложение или план и програма. Друг проблем е липсата на
ясно разписани критерии относно риска за човешкото здраве в процедурите по ОВОС и
невъзможност на Регионалните здравни инспекции за обективно произнасяне.



При решаване на поставените при жалби и сигнали проблеми е необходимо

подобряване на комуникацията и взаимодействието с общински и областни
администрации, ОДБХ, РДГ и др. за осъществяване на съвместни проверки.


Прилагане на глава 7, раздел I „Контрол на опасностите от големи

аварии“ на Закона за опазване на околната среда. Предизвикателствата за
осъществяване на дейността през 2019 г. са свързани с прилагане на изискванията за
разширени информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция;
задълженията за регистрация на химични вещества след последния краен срок за
регистрация; ограниченията на вещества, включени в Приложение XVII на REACH;
ограниченията/забраните за употреба на новите устойчиви органични замърсители;
установяване на условия на екологосъобразно междинно съхранение на живак, смеси
на живака или живачни съединения.

