
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 

2019 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 през 2019 г. цели са планирани 1013 проверки на 

762 обекта на територията на области Стара Загора, Сливен и Ямбол и община Котел, 

област Сливен. От тях са проверени 742 обекта, което представлява 98 % изпълнение 

на заложения план.  

Съобразно оценката на риска за въздействието на обектите и дейностите върху 

околната среда и човешкото здраве, приоритетно бяха планирани 32 комплексни 

проверки по компоненти и фактори на околната среда. 

През годината са извършени общо 1583 проверки, от които 993 планови (98 % от 

планираните) и 590 извънпланови.   

 

Съотношението между планови и извънпланови проверки през 2018 г. и 2019 г. е 
показано на диаграма 1. 

 

 
Анализът показва, че от общо извършените планови проверки през 2019 г. са 

67%, а 33 % са извънпланови, за разлика от 2018 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 
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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 2018 г. и 2019 г.  

 

 
 

 

От извънредните проверки (590) - 107 (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.  В тази връзка през 2020 г. е увеличен броя на планираните обекти, като е 

поставен акцент върху проблемните такива за 2019г. и съгласно нормативните 

изисквания, наличния административен капацитет и финансов ресурс на РИОСВ – 

Стара Загора. 

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 
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подадените сигнали са неоснователни, което съставлява 26 %. Това са значителен брой 

извънредни проверки, което ангажира време, човешки и финансови ресурси.  

 Трябва да се отбележи, че в плана за контролната дейност за 2019 г. посочения 

брой извършени извънредни проверки е 590. В него не са включени участията на 

експертите в Държавни приемателни комисии – 116 на брой и извършените проверки 

38 броя 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 2019 г. е постигнато съответствие с нормите за фини прахови частици 

под 10 микрона (ФПЧ10) с разрешения брой превишения в годишен аспект във всички 

общини на територията на РИОСВ – Стара Загора, а именно: Стара Загора, Сливен и 

Гълъбово. В годишен аспект, нормативно разрешения брой превишения по показател 

ФПЧ10 е 35, съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 

въздух. За последните три години - 2017 г. , 2018 г. и 2019 г., по показателя е 

постигнато съответствие във всички РОУКАВ на територията на РИОСВ – Стара 

Загора.; 

  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; 

 Преустановени са нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от 

обекта, замърсители – 2 топлоелектрически централи, 1 дестилерия, 2 маслодобивни 

предприятия и 2 животновъдни обекта. 

 Продължава изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на 

общински депа Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Опан, Чирпан и Болярово, съобразно 

съгласувани графици с общинските администрации. 

  В РИОСВ – Стара Загора са подадени 37 заявления за достъп до 

обществена информация през 2019 г. На 24 от тях са издадени решения за достъп до 

обществена информация в регламентирания от закона срок. Четири от тях са с 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba_12_Normi_KAV.pdf


предоставен частичен достъп на основание чл. 37, ал.1, т. 3 от ЗДОИ - информацията е 

предоставена през предходните 6 месеца. При останалите - на единадесет от 

подадените заявления са изготвени писмени отговори, две са изпратени по 

компетентност. През 2019 г. са издадени 3 решения за откази за предоставяне на достъп 

до обществена информация. 

 Предоставена е информация за състоянието на компонентите на околната среда 

и факторите на въздействие чрез прессъобщения и поддържане на регистри, доклади и 

справки на интернет страницата, съгласно изискванията на Закона за достъп до 

обществена информация. 

 

 Броят на подадените заявления за достъп до обществена информация е  37 бр. с 

12 по-малко  в сравнение с предходната 2018 г., което е свързано с по-голямата 

прозрачност в работата на РИОСВ, както и по-активното медийно присъствие на 

Инспекцията. Подобрен е диалога и координацията с други държавни и общински 

институции при извършване на съвместни проверки.  

 
На следващата диаграма са представени данните от 2018 и 2019 г. по ЗДОИ – 

постъпили заявления, издадени решения и отговори на заявителите. 
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         Все по-голям е интереса на учениците, които се включват в различни  

информационни и образователни дейности, свързани с провеждането на национални и 

международни екологични събития. 

 

През 2019 г. са реализирани 5 информационно - образователни кампании за 

отразяване на международни екологични събития с ученици от Стара Загора, Раднево,  

Казанлък, Шипка и селата Хаджидимитрово и Шейново  за „Световен ден на влажните 

зони”, „Деня на водата”, „Ден на земята„, „Световен ден на околната среда”, 

„Европейска седмица на мобилността” 2019 г.  и 1 организирана кампания за 

националната инициатива на bTV медиа груп „Да изчистим България заедно”. 

Кампаниите се проведоха под формата на беседи, презентации, открити уроци и 

състезателни игри. В инициативите участваха около 500 ученици от основни и средни 

училища от Стара Загора, Казанлък и Раднево. 

На 29.01.2019 г. РИОСВ с ученици отбелязаха Световния ден на „Влажните зони 

и климатичните промени” , на която среща експертите на РИОСВ – Стара Загора с 

ученици от ОУ „Кирил Христов” в града. Инициативата е посветена на Световния ден 

на влажните зони – 2 февруари . Ученик от V- ти клас  представи пред своите 

съученици, учители и експерти презентация за влажните зони. Преподавателят им по 

биология разясни, че целта на кампанията е да се популяризират тези уникални 

екосистеми, като източник на жизненоважни ресурси - вода, храна и като естествена 

защита от бедствия - наводнения и засушавания.  

Отбелязването на деня имаше и състезателен характер. Старозагорските ученици се 

състезаваха и изработиха апликация, свързана с влажните зони, измисляха гатанка и 

довършваха по оригинален начин изречението: „Водата е...”. Експертите от РИОСВ 

разказаха приказката „Пресъхналият извор” и проведоха дискусия с учениците  за 

значимостта на водата и влажните зони за хората, растенията и животните. 

За най-активните участници  РИОСВ  осигури награди. 

 



  

На 28.10.2019 г. група ученици от екоклуб  „Посланици на природата” и участници в 

европейския проект „Do Best With Waste”  по програма „Еразъм+” Ключова дейност 2 

– „Стратегически партньорства“,   сектор "Училищно образование", проекти за 

"Партньорства за училищен обмен" 2019-1-PT01-KA229-061087_5,  посетиха 

РИОСВ- гр. Стара Загора. Там младите природозащитници в ролята си на репортери 

зададоха въпроси, свързани с отпадъците и опазването на околната среда. Учениците се 

вълнуват от темата, че отпадъците непрекъснато ни заливат и за тяхното почистване не 

е достатъчен само един ден в годината. На актуалните и по детски открити въпроси, 

компетентно отговориха експерти в направление „Управление на отпадъците и 

опазване на почвите”,  

Младите еколози освен отговори по традиция получиха и подаръци от приятелите 

си от РИОСВ- гр. Стара Загора. 

 



    
 
 
    

Служителите на РИОСВ - Стара Загора бяха част от доброволците, които почистваха на 

територията на община Котел в инициатива на бТВ „Да изчистим България заедно”. 

На 14 септември, събота, експертите участваха в почистването на парк „Изворите” 

съвместно със служители на Общинската администрация – Котел. 

В инициатива през 2019 г. година се включиха 12 от общо 20 общини в териториалния 

обхват на РИОСВ - Стара Загора. Участие в кампанията са взели общо 7444 

доброволци, които са са почистили 372 места и събрали над 410 тона отпадъци. 

Най-големи количества събрани отпадъци са отчетени от общини Казанлък – 113 тона и 

Стара Загора – 100 тона. Най-голям е броят на доброволците в общини Сливен - 3000 и  

Стара Загора с 1247 участници. Отново в община Сливен са почистени най-много 

замърсени с отпадъци места – 150, а в Стара Загора – 45 броя и 42 места в община 

Раднево. 

 
 



  
Почистване в парк „Изворите” – гр. Котел 

 

   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 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 са разположени 

четири от най-големите 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. 

 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. 
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