VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основен критерий при избора на обекти, на които се извършиха комплексни
проверки през 2013 г. е оценката на риска по отношение въздействието им върху
околната среда и човешкото здраве. Трябва да се отчете факта, че през 2013 г. е
увеличен броят на фирми с издадени комплексни разрешителни – от 38 на 43, на тези с
издадени разрешителни по чл.104 от ЗООС – от 21 на 23 и на такива, подлежащи на
емисионен контрол спрямо този през 2012 г. Поради това, комплексен подход при
извършване на проверки беше приложен към ограничен брой обекти, които се
контролират по повече от един компонент или фактор на околната среда.
През изминалата година са извършени 40 комплексни проверки на 38 обекта от
тези, отговарящи на критериите за съвместен контрол.
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административно-наказателни нарушения и са издадени 2 наказателни постановления
на стойност 2500 лева. Дадени са 47 предписания, които са изпълнени.
Все повече лица са обхванати от разрешителния и регистрационния режим
за дейности с отпадъци по ЗУО - за събиране и съхранение на отработени масла, за
разкомплектоване на ИУМПС-та, за съхранение на НУБА и ИУЕЕО, за предварително
третиране на различни видове неопасни отпадъци. За изминалата година са издадени 73
разрешителни за третиране на отпадъците и 75 регистрационни документи за събиране
и транспортиране или третиране на отпадъците.
В резултат от провеждания контрол по изпълнение на комплексните
разрешителни е привеждането на големите производствени предприятия, които са и
основен източник на замърсители в околната среда, в съответствие с екологичните
норми. Всички топлоелектрически централи в Енергийния комплекс „Марица изток“,
както и „Топлофикация Сливен“ ЕАД гр. Сливен работят със сероочистващи
инсталации. Това значително намали замърсяването на атмосферния въздух по
отношение на показател серен диоксид в района, контролиран от РИОСВ – Стара
Загора.
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 ЕК „Марица изток”. В резултат на това не е допуснато
превишаване на нивата на съответните замърсители в района на гр.Стара Загора.
През годината се изпълняваха дейности по два екологични проекта, по които
бенефициент е РИОСВ - Стара Загора. Проектите са финансирани по Оперативна
програма „Околна среда”.
Екологичните инициативи са позитивен пример за отношение към околната
среда. Повишен е броя на учащите се, които се включват в различни информационни и
образователни дейности, свързани с провеждането на национални и международни
екологични събития, както и нарасналия брой посещения на интернет страницата на
Инспекцията.

Като слаби страни при изпълнението на планираните задачи се отчита:
Все още не е постигнато качествено и устойчиво намаляване замърсяването на
атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ – Стара Загора по отношение на
замърсител ФПЧ10. В годишен аспект, лимитираният брой превишения е надминат в
градовете Стара Загора, Сливен и Гълъбово.
Аналогично е положението със завишените концентрации на серен диоксид в гр.
Гълъбово. Все още не е постигнато качествено и устойчиво намаляване замърсяването
на атмосферния въздух в района с този замърсител.
Отчита се и изоставане в сроковете по изграждане на регионалните съоръжения
за неопасни отпадъци за региони Стара Загора и Ямбол.
Експлоатацията на съществуващите депа е свързана с множество жалби за
замърсяване на атмосферния въздух и разпиляване на битови отпадъци, за обработката
на които се ангажират ресурси на инспекцията.
На територията на РИОСВ-Стара Загора функционира едно депо за строителни
отпадъци, обслужващо населените места в община Казанлък. В останалите общини
строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите, а изкопните земни маси се
използват за запръстяване на депата за неопасни отпадъци. Липсата на депа за

строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от
граждани и фирми, формиране на нерегламентирани сметища (главно на входовете и
изходите на населените места), както и замърсяване на зелените площи в самите
населени места.
Основен проблем при провеждане на процедурите по реда на глава шеста от
ЗООС е свързан с доказване на обществения интерес от страна на общините. Липсата
на критерии за значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве
затрудняват Регионалните здравни инспекции при издаване на становища в хода на
процедурата по преценяване, което забавя произнасянето на РИОСВ с решение.

