VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Паралелно с осъществяването на контролната дейност по прилагането на изискванията
на действащите правни норми, експертите от РИОСВ – Стара Загора са извършили и
редица други текущи дейности, като:
• Участие в заседания на Програмните съвети за оценка и управление на качеството
на атмосферния въздух, създадени с цел разработване на програмите за намаляване
на нивата на замърсителите в атмосферния въздух по чл. 27 Закона за чистотата
на атмосферния въздух и за достигане на съответните норми в установените за
целта срокове - през 2015 г. са проведени заседания на Програмните съвети на
общините Стара Загора и Гълъбово;
• Контрол по разработването и изпълнението на общинските програми за
намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух - през 2015 г. е
проведен контрол на 7 РОУКАВ за изпълнение на мерките, залегнали в Плановете
за действие към общинските Програми. Изготвен е и обобщен годишен отчет за
седем РОУКАВ.
• Във връзка с изпълнение на задълженията, свързани с докладването съгласно
изискванията на Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21.05.2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по – чист въздух за
Европа, касаещо общинските програми, в срок са изпратени попълнените от 1 до 7
включително формати, установени с Решение на Комисията 2004/224/ЕО от
20.02.2004 г., за 7 Общини: Стара Загора, Сливен, Ямбол, Гълъбово, Раднево,
Казанлък и Опан за референтната 2013 г.;
• Ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи емисии в
атмосферния въздух, подлежащи на задължителен емисионен контрол – през 2015
г. са обхванати и е извършен контрол на 3 нови обекта;
• През 2015 г. са издадени 23 Решения за утвърждаване на План за управление на
разтворителите. За една инсталация, в обхвата на Наредба № 7, е проведена
процедура за утвърждаване на индивидуална норма за общи емисии;
• Изготвяне на екологични становища - изготвени са 65 екологични оценки и
становища за обекти, засягащи въпроси, свързани с атмосферния въздух и общата
нормативна уредба по околната среда;
• Участия в Държавни приемателни комисии - експертите са взели участие в 29
Държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на нови обекти. За

всеки строеж експертите са издали становища за съответствието им с изискванията
на екологичната нормативна уредба.
• Участие в общинските експертни съвети по устройство на територията - чрез
участието си в Общинските експертни съвети по устройство на територията,
експертите дават своите становища за съответствието на новите проекти с
изискванията на екологичната нормативна база. Тези участия са форма на
превантивен контрол на инвестиционните предложения за привеждането им в
съответствие преди осъществяване на планираната дейност;
• Извършва се анализ и оценка на ежемесечните доклади и утвърждаване на
годишните доклади от Системите за Собствени непрекъснати измервания на:
„Брикел” ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3”
АД, ТЕЦ „Ей и Ес – Гълъбово” ЕООД и „Топлофикация – Сливен” ЕАД. Общо
оценените доклади са 125.
• От направлението бяха проверени 46 годишни доклада, на обекти с комплексни
разрешителни. Извършиха се оценки на съответствието и се издадоха становища;
• Извършиха се проверки на докладите и се валидираха данните на фирми имащи
задължения, съгласно изискванията на Регламент №166/2006 г. за поддържане на
електронния регистър по ЕРИПЗ;
• От операторите на големи горивни инсталации се изискаха Инвентаризационни
карти за емисиите;
• Ежемесечно се анализираха и докладваха данните от Автоматичните
измервателни станции, на територията на РИОСВ – Стара Загора, към
Националната система за мониторинг, както и тези, експлоатирани от „ТЕЦ
Марица изток 2” и ТЕЦ „Ей и Ес - Гълъбово”;
• Ежемесечно се представяха доклади за праховите частици – през календарната
година бяха изпратени 12 доклада за ФПЧ 10 и 4 доклада за ФПЧ 2,5 ;
• На всяко тримесечие са докладвани данните за фините прахови частици под 2,5
микрометъра и съдържанието на бензен, Pb, Cd, Ni, As и ПАВ (бензо/а/пирен);
• В срок бяха изготвени и представени шестмесечните доклади (летен и зимен) за
праховите частици и озон;
• Ежемесечно се изпращат в Министерство на околната среда и водите – Дирекция
„Опазване чистотата на въздуха” - справки за работните часове на големите
горивни инсталации в комплекса „Марица изток”;

• Ежемесечно се изпращат, по електронната поща, докладите за извършените
Собствени непрекъснати измервания на обектите на комплекса „Марица изток”, в
Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”.
•

През 2015 г. са издадени 206 регистрационни карти чл. 90 от Закона за

биологичното разнообразие за екземпляри , включени в приложението на
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна
и флора чрез регулиране на търговията с тях. За сравнение през 2014 г са издадени
общо 137 регистрационни карти.
•

През 2015г. са издадени на основание чл. 22а във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
защита на животните / ЗЗЖ/ общо 8 регистрационни карти за регистрация на диви
животни, отглеждани от физически лица. През 2014г. са регистрирани само 4
екземпляра и са издадени 4 регистрационни карти по ЗЗЖ.

•

През 2015 г. са разгледани 5 нови заявления за издаване на комплексни
разрешителни и са изготвени становища към тях на следните инсталации:
„Регионален център за управление на отпадъците-Стара Загора”
„Панхим” ООД, гр. Стара Загора–инсталация за производство на полимери;
„Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен- инсталация за изпиране на вълна; „Кастамону
България” АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня - инсталация за производство на
полимери „Лора-2004” ООд, гр. Стара Загора, пл. с. Маджерито – инсталация за
интензивно отглеждане на бройлери.

•

През отчетния период са изготвени 6 становища по проекти на комплексни
разрешителни на операторите: „Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен; „Брикел”
ЕАД, гр. Гълъбово; „Регионален център за управление на отпадъците-Стара
Загора”; „Панхим” ООД, гр. Стара Загора; „Лемприер Уул” ЕООД, гр. Сливен;
„Кастамону България” АД, с. Горно Сахране.

•

Във връзка с планирани промени в работата на инсталации с КР през 2015 г. са
проведени 2 процедури по преразглеждане на комплексни разрешителни и е взето
участие в 2 заседания на специализирания състав на Експертен екологичен съвет
(ЕЕС) при ИАОС. Издадени са 2 становища за наличието на съответствие на
планираната промяна в работата на инсталацията с нормативната уредба по околна
среда, необходимостта от актуализиране или изменение на разрешителните.

•

Извършена е ежегодната актуализация на списъците на обектите, емитери на
отпадъчни води, подлежащи на задължителен емисионен контрол и същите са

представени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Съгласно
Заповед №РД-821/30.10.2012 г. на министъра на околната среда и водите в
„Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на
водите” са въведени данните от лабораторните изпитвания и осъществения
задължителен емисионен контрол през 2015 г.
•

Изготвени са 3 становища за нови инфраструктурни инвестиционни проекти на
Общини кандидатстващи за финансиране от ПУДООС.

•

Експертите са участвали в 21 комисии по чл.17 от Закона за опазване на
земеделските земи за утвърждаване на площадки и промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в областите Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Предизвикателство в работата на експертите от РИОСВ – Стара Загора е

постигането на цели, които са в компетентността и на други институции и организации.
Подобряване

на

комуникацията

и

взаимодействието

с

общинските

администрации при констатиране на нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или
друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци
Необходимо е подобряване на работата с кметове и кметски наместници за
ограничаване на нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на
неконтролирано обезвреждане на отпадъците.
Екологосъобразно обезвреждане на продукти за растителна защита с изтекъл
срок на годност.
На 2 октомври 2014 г. от Държавния секретарят по икономически въпроси
(SECO) на Конфедерация Швейцария бе одобрен проект „Екологосъобразно
обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна
защита с изтекъл срок на годност". Целта на проекта, който е 5 годишен, е да се
осигури екологосъобразно обезвреждане на 100% от негодните за употреба пестициди в
цялата страна, чрез преопаковане, транспортиране, окончателно обезвреждане и
почистване на мястото за съхранение (възстановяване/рекултивация) по тип на
замърсяването. Дейностите по проекта ще се осъществят от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към
Министерство на околната среда и водите в сътрудничество с заинтересованите
общини.

Стратегията на направление ОЧАВВФФ е чрез използването на всички
законови механизми да се постигне устойчиво намаляване замърсяването на
атмосферния въздух и ограничаване на вредното въздействие на шума, излъчван в
околната среда, в региона, контролиран от РИОСВ – Стара Загора.
Основното предизвикателство в работата на експертите е и опазване
функциите

на

почвените

ресурси

чрез

екологосъобразното

им

ползване

и

предотвратяване на тяхното увреждане.
Предизвикателство през 2016 г. свързано с прилагане на промените в глава 7,
раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии“ на Закона за опазване на околната
среда е задължението на всички оператори на предприятия/съоръжения в които са
налични опасни вещества по приложение № 3 да извършат класификация на обекта в
съответствие с критериите по приложението и да документират извършената
класификация.
Приоритетите за 2016 г. ще са върху:


прилагане на промените в глава 7, раздел I „Контрол на опасностите от

големи аварии“ на Закона за опазване на околната среда.


контрол на фирми, попадащи в обхвата на Приложения XIV и XVII на

Регламент № 1907/2006 REACH.


прилагане на преходния период съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

(CLP) и Регламент (ЕС) 453/2010, изменен с Регламент (ЕС) 2015/830 чрез проверка на
съдържанието на информационните листове за безопасност.


участие в четвъртия хармонизиран европейски проект REACH-EN-

FORCE-4 (REF-4) за контрол на въведени ограничения при пускането на пазара и
употребата на определени опасни вещества, съгласно Регламент № 1907/2006 REACH –
контрол за съдържанието на азооцветители и азобагрила в текстилни и кожени изделия
(вписване 43 от Приложение ХVІІ на REACH).
За подобряване на обратната връзка за степента на реализация на
инвестиционните предложения след приключване на процедурата по преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС е необходима промяна в нормативните
документи уреждаща служебното предоставяне на информация от специализираните
компетентни органи (Общински администрации, Басейнови дирекции и др.).
 Популяризиране на мрежата „Натура 2000”

През 2016 г. със заповед на министъра на околната среда и водите предстои да
се обявят 4 зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000": Гора Блатец
BG0000567; Гора Желю Войвода BG0000554; Гора Тополчане BG0000553 и Градинска
гора BG0000255. С цел информиране на местните власти и населението е необходимо
запознаването им с ограниченията в дейностите извършвани на територията на
защитените зони.
 Подобряване на обратната връзка за степента на реализация на
инвестиционните предложения след приключване на процедурата по
преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
За подобряване на обратната връзка за степента на реализация на
инвестиционните предложения след приключване на процедурата по преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС е необходима промяна в нормативните
документи уреждаща служебното предоставяне на информация от специализираните
компетентни органи (Общински администрации, Басейнова дирекции и др.).
 Подобряване на процеса на достъп до обществена информация чрез
подаване на заявления по електронен път.
Процесът на достъп до обществена информация ще се съкрати чрез подаване
на заявления по електронен път.

