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VІ. Заключение
В контролната дейност на РИОСВ - Стара Загора е заложено на
комплексния подход при подготовката и извършването на проверките, с цел
нарастване на тяхната ефективност. Налице е повишаване на резултатността от
извършваните проверки при налагане на законодателството в областта на
околната среда.
Създаденият от години вътрешен ред, регламентиран в одобрения от
директора на РИОСВ-Стара Загора Правилник за вътрешния ред, позволи
оптимизиране броя на проверките, при незначително увеличение на разходите
за извършването им.
През 2012 г. като слаби страни се отчитат забавянето в изпълнение на
дейности, които изискват значителни инвестиции за постигане на трайно и
устойчиво намаляване на въздействието върху околната среда:
- забавяне на изграждането на пречиствателни станции и канализационни
системи за населени места с над 10 000 еквивалент жители и необходимостта за
разширяване обхвата на обектите-емитери на отпадъчни води в повърхностни
водоприемници с цел провеждане на емисионен контрол, съгласно издадените
им разрешителни за заустване;
- забавяне на изграждането на съоръжения за екологосъобразно третиране
на ТБО, устойчиво намаляване на количествата отпадъци за депониране, чрез
въвеждане на работещи системи за разделно събиране, рециклиране и
оползотворяване и др.;
-

липсата на обратна връзка за степента на реализация на

инвестиционните

предложения

след

приключване

на

процедурата

по

преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и ограничените
възможности на РИОСВ, като компетентен орган, да се намесва по
целесъобразност в инвестиционния процес;
- прекалената обвързаност по проверки и отработване на сигнали и жалби
към едни и същи обекти – основно неоснователни. Това води до ангажираност и
загуба на време, което може да се използва за контрол на обекти и инсталации,
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където има необходимост от такива, за постигане на трайно и устойчиво
намаляване на замърсяването и подобряване качеството при изпълнение на
плануваните задачи;
- липсата на нормативна уредба за контрол и административнонаказателни мерки по спазване програмите за КАВ на задължените общини.
Не на последно място трябва да се отбележи, че съществуващите
санкционни механизми не са достатъчен стимул и не оказват достатъчен
възпитателен ефект върху общини и фирми, задължени да изграждат
съответните съоръжения.
Затруднения през годината са възниквали от нарастване на персоналната
натовареност на експертите, свързана с увеличаване на изискванията,
произтичащи от нормативната база, която води до забавяне проверките на
дадени задължителни предписания, както и пълно обхващане на всички
стопански субекти, извършващи дейност на значителна по площ територия,
контролирана от инспекцията.
Като силни страни, през 2012 г., се отчитат организираните действия,
водещи до спиране на отрицателните въздействия върху околната среда;
дейността - насочена към осигуряване провеждането на националната политика
по опазване на околната среда на регионално равнище, свързана с контрола на
качеството на атмосферния въздух и неговото подобряване; нов подход при
текущия

и

последващ

контрол,

свързан

с

издадените

Разрешителни;

осъществяване на комплексни проверки, по компоненти и фактори на околната
среда; доизграждане на инсталации, свързани с опазване на атмосферния въздух
/сероочистващи

инсталации/;

привеждането

в

съответствие

на

всички

инсталации в обхвата на Наредба № 7/2003 г.; обхващане и контрол на
значителен брой обекти, използващи вещества, които нарушават озоновия слой
и флуорирани парникови газове (спрямо предходни години); превантивен
контрол на проекти към Общинските съвети по устройство на територията.
Съвместната работа между РЛ – Стара Загора и РИОСВ - Стара Загора беше
еднопосочна, хармонична и непрекъсната за постигане на основните цели. Този
начин на работа се доказва най - вече при работата ни при екстремни ситуации,
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благодарение на което се създават възможности за вземане на адекватни
решения.
Изпълнението на задачите за пробовземане, измерване и изпитване от РЛ,
осигурява информация за оперативния контрол от РИОСВ върху източниците на
замърсяване, откриване на нарушения и осигуряване на качеството на
атмосферния въздух.
Един от акцентите на контролната дейност, през 2012 г., беше осигуряване
спазването на нормативните изисквания чрез извършване на собствени
периодични и непрекъснати измервания на изпусканите организирани емисии
на замърсителите в атмосферния въздух.
Създадена е много добра организация за действие при неблагоприятни
метеорологични условия, водещи до възможно влошаване на качеството на
атмосферния въздух. Тя се осъществява чрез извънредни дежурства в празнични
и почивни дни, постоянно наблюдение на базата данни за КАВ, както и работата
на операторите на ТЕЦ в енергийния комплекс „Марица изток”. В резултат на
това не се допусна превишаване на нивата на съответните замърсители в района
на град Стара Загора. Установена е добра оперативна взаимовръзка с
компетентните институции на областно и общинско ниво за предприемане на
действия при възникнало замърсяване на атмосферния въздух.
Като положителна страна в работата трябва да се подчертае увеличения
брой оператори, спазващи условията за съхранение на химикалите, посочени в
ИЛБ и задълженията си по ЗЗВВХВС и Регламент 1907/2006 (REACH) . Засилен
е контролът на обектите с издадени разрешителни по реда на чл. 104 от ЗООС. В
комисиите за извършване на проверки по изпълнението на условията им са
включени и представители на служба КОС на ОД МВР - Стара Загора, Сливен и
Ямбол.
Изпълнението на Националната програма по управление на отпадъците
на местно ниво и засиленият контрол на общини и юридически лица по
прилагането на нормативната база по управление на отпадъците са приоритет в
работата на експертите.
Указанията на МОСВ към РИОСВ и указанията на РИОСВ към общините и
юридическите лица по прилагане на нормативната база по управление на
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отпадъците - изисквания, задължения и отговорности, допринасят за по-бързото
им изпълнение и улесняват контролната дейност.
Участията на експертите от различните направления в работни срещи и
обучителни семинари, провеждани от МОСВ или други организации,
способстваха за повишаване на тяхната компетентност и за успешното прилагане
на новоприети или изменени нормативни актове в контролната дейност.
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