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РЕЗЮМЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РИОСВ- ХАСКОВО ЗА 2013г .  

 

 

Общият брой обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ-Хасково за 2013г е 1401 бр. В 

одобрения план за контролна дейност на инспекцията за годината са заложени 823 проверки 

,,на място“ на 690 обекта. След обработка и обобщаване на данните за контролната дейност 

по направления бе установено, че през 2013г са извършени 745 бр. планови проверки. Броят 

на проверените планирани обекти през периода е 615 или планът за контролна дейност е 

изпълнен 89% по отношение на обектите. Сравнението с 2012г, когато са извършени 688 

планови проверки на 567 обекта показва значително подобрение на изпълнението по 

отношение на проверките – от 67% на 91%. Важна част от контролната дейност на РИОСВ е 

провеждането на извънредни проверки, при спазване на изискванията за срок, като в много 

случаи е необходима незабавна реакция. През 2013г са извършени 606 извънредни проверки, 

при които са инспектирани 501 обекта. Най-голям брой проверки (137 бр.) са извършени по 

постъпили жалби и сигнали;  129 бр. - за изпълнение на предписания; 75 бр. - по писмо или 

заповед на Министъра на околната среда и водите; 70 бр. - по издаване на разрешителен 

документ; 43 участия в приемателни комисии; 24 – по искане на прокуратурата или МВР; 18 

бр. – по заповед на областния управител; 7 бр. – по искане за промяна на текуща санкция и 

61 бр. по други причини. Общият брой на извършените проверки е 1351. Този резултат, 

сравнен с проведените 1216 проверки през 2012г показва по-интензивна контролна дейност 

и обхванати по-голям брой обекти.   

 

През 2013г. са наложени общо 20 ежемесечни санкции по реда на чл.69 от ЗООС, от 

които 5 за замърсяване на въздуха и 15 за замърсяване на водите. Тяхната обща стойност е 

231 056лв. През предходната година наложените санкции са общо 25, от които 9 по въздух и 

16 по води на обща стойност  93 147 лв. По-малкият брой санкции за замърсяване на въздуха 

се дължи на предприети мерки от някои оператори – монтиране на нови пречиствателни 

съоръжения и преминаване към работа с природен газ. През годината са съставени 51 акта. 

Общият брой на издадените от Директора на РИОСВ – Хасково наказателни 

постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридически лица и 

еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушения на разпоредбите на 

екологичното законодателство през 2013г е 54, на обща стойност 114200лв. През 2013г е 

издадена Принудителна административна мярка, с която е спрян достъпът до 

нерегламентирано сметище за неопасни отпадъци на общ. Димитровград в с. Добрич.  

 

Постъпилите в инспекцията сигнали през изминалата година са общо 142 бр. От тях 82 

са основателни, 36– неоснователни, а 24 са препратени по компетентност. Във връзка с 

постъпилите сигнали са издадени 52 предписания и 6 НП, с които са наложени глоби и 

имуществени санкции за 9700 лв. Показателите са сравними с данните за 2012г, когато в 

регионалната инспекция са постъпили 157 сигнала. Всички постъпили сигнали са 

своевременно проверени. На всички е отговорено в срок, като тези, които не са от 

компетенцията на РИОСВ са препратени до съответните контролни органи. 

 

Качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ – 

Хасково се следи от един стационарен пункт: пункт “РИОСВ - Хасково”, (градски фонов) и  

две автоматични станции: АИС ”Раковски” в гр. Димитровград”  (градски фонов) и АИС 
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”Студен кладенец”, гр.Кърджали (градски фонов). Пунктовете се обслужват от Регионална 

лаборатория – Хасково. 

 

Контролирани замърсители в ръчен пункт “РИОСВ”- гр. Хасково са: ФПЧ10 (кадмий и 

полициклични ароматни въглеводороди- ПАВ), серен диоксид и азотен диоксид. През 2013г 

броят на стойностите, превишаващи ПС за СДН на ФПЧ10 е 95, като средногодишната 

концентрация от 46,19µg/m
3
 превишава СГН от 40µg/m

3
. Броят на превишенията надхвърля 

регламентирания в 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 допустим брой за една календарна година- 35бр. Резултатите са аналогични на 

данните за 2012г, когато са отчетени 86 стойности, превишаващи ПС за СДН, а 

средногодишната концентрация е 49,51 µg/m
3
. Това потвърждава  тенденцията за 

наднормено съдържание на ФПЧ10, като най- голям брой наднормени стойности са 

регистрирани през зимните месеци, като резултат от използването на твърди горива в 

битовия сектор и характерните за сезона– безветрие, мъгли и температурни инверсии, 

създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния 

слой. Средногодишната целева норма за ПАВ от 1 ng/m
3
 (съгласно Наредба 

№11/14.05.2007г. нормата важи от 01.01.2013г.) също е превишена (2,1719 ng/m
3
). 

Останалите наблюдавани показатели са в нормите. 

 

В автоматична станция АИС ”Раковски” се наблюдават следните замърсители: ФПЧ10, 

серен диоксид, озон, азотни оксиди, въглероден оксид, амоняк и сяроводород.  

През 2013 г. при допустими 35 бр. превишения са регистрирани 134 средноденонощни 

концентрации на ФПЧ10, превишаващи ПС за СДН от 50 µg/m
3
. Средногодишната 

концентрация – 59,01 µg/m
3
 също превишава СГН от 40 µg/m

3
. Тези резултати са по-добри 

от регистрираните през 2012г 173 стойности, превишаващи ПС за СДН на ФПЧ10 и 

средногодишна концентрация  66,54 µg/m
3
, но въпреки това тенденцията за наднормено 

съдържание на ФПЧ10 през зимните месеци в атмосферния въздух в гр. Димитровград 

остава. Това е резултат от повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор, а 

характерните за сезона  безветрие, мъгли и температурни инверсии създават условия за 

задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой.  

И през 2013г регистрираните 57 превишения на ПС за СЧН от 350 µg/m
3
 и 5 превишения 

на ПС за СДН от 125 µg/m
3
 по показател серен диоксид надхвърлят регламентирания брой 

(съответно 24 и 3) стойности за една календарна година. От регистрираните през 2013г. 57 

превишения на ПС за СЧН за серен диоксид 43 се дължат на пренос на емисии от енергиен 

комплекс “Марица Изток“, гр.Стара Загора и наслагване на емисии от дейността на ТЕЦ 

“Марица 3“АД, Димитровград. Влияние оказват и климатичните условия през летния период 

- високи температури и липса на силни въздушни течения. Три пъти през годината е 

изпълнена инструкцията за уведомяване на населението при превишаване на 

алармения праг за серен диоксид. Резултатите са значително по-лоши в сравнение с 

регистрираните през 2012г 19 стойности, превишаващи ПС за СЧН от 350 µg/m
3
 и 2 

стойности, превишаващи ПС за СДН от 125 µg/m
3
, въпреки въведената в експлоатация през 

2012г сероочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на серен диоксид в отпадъчните 

газове от ТЕЦ,,Марица 3“АД, Димитровград. В тази връзка от РИОСВ-Хасково са 

извършени 19 извънредни проверки на централата, проведен е емисионен контрол, 

предприети са административно-наказателни мерки.  

По друг наблюдаван показател- озон през 2013г. са регистрирани 42 осемчасови средни 

стойности над краткосрочната целева норма от 120µg/m
3
, но не са регистрирани превишения 

на прага за информиране на населението от 180 µg/m
3
. За останалите наблюдавани 

показатели в Димитровград не са регистрирани превишения на съответните норми. 

 

В автоматична станция АИС”Студен кладенец”, гр.Кърджали се наблюдават 
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замърсителите: ФПЧ10 (арсен, кадмий, олово и полициклични ароматни въглеводороди) и 

серен диоксид. През 2013г. броят на стойностите, превишаващи ПС за СДН на ФПЧ10 е 73, а 

средногодишната концентрация – 39,76µg/m
3
 не превишава СГН от 40µg/m

3
. Наблюдава се 

минимално подобрение спрямо 2012г, когато броят на стойностите, превишаващи ПС за 

СДН на ФПЧ10 е 77, а средногодишната концентрация е 40,6µg/m
3
. Все пак се запазва 

тенденцията за наднормено съдържание на ФПЧ10 през зимните месеци, в резултат от 

повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона 

безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване 

на атмосферните замърсители в приземния слой. Останалите наблюдавани замърсители в 

гр.Кърджали са в норма.  

 

През изтеклата 2013г са издадени 101 решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС (с 20 повече от издадените през 2012г.), 16 решения за прекратяване 

на процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни 

предложения, 3 решения за преценяване на необходимостта от ЕО за планове и програми (27 

за 2012г.) По-малкият брой преценки по ЕО се дължи на намалелия интерес от страна на 

възложителите към инвестиционни предложения, както и планове, програми и проекти, 

свързани с изграждане на алтернативни източници на електроенергия, в т.ч. ветропаркове и 

фотоволтаични централи, за сметка на по-големия интерес към програми, насочени към 

модернизиране на земеделските стопанства или по мерки за подпомагане на селските 

райони. През годината е проведена 1 процедура по ОВОС, като е издадено решение за 

одобряване на инвестиционното предложение и една процедура по екологична оценка, 

завършила със съгласуване на ОУП на гр. Свиленград. През годината са издадени 242 

становища за инвестиционни предложения.  

 

През 2013 г. са постъпили 15 заявления за достъп до обществена информация, без нито 

един отказ. Посетителите на интернет страницата през годината са над 15 000. През годината 

са проведени 3 изложби и 2 конкурса за ученици.  


