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 Д О К Л А Д 

 

За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете 

в Комплексно разрешително № 274-Н0/2008г., издадено на ЕТ“М. Жеков - 

Д”, гр. Димитровград 

 

На основание Заповед №37/2014 г. на Директора на РИОСВ – Хасково и 

в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на 

инспекцията през 2014г., в периода от 19.05.2014 г. до 23.05.2014 г. е 

извършена проверка на инсталация за изработване на керамични продукти 

(тухли) чрез изпичане в рингова пещ, намиращa се на работната площадка на 

ЕТ“М. Жеков - Д”, с. Нова Надежда, община Хасково, попадаща в  обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС. Фирмата е със седалище и адрес на управление: гр. 

Димитровград, ул. „Д. Благоев” № 21, ЕИК83057356, представлявано от Митко 

Василев Жеков. 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол 

относно спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно 

разрешително № 274-Н0/2008г., издадено на ЕТ“М. Жеков - Д”. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

- инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез 

изпичане в рингова пещ 

-  изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 

274-Н0/2008г. 

III. Констатации от проверката: 

При проверката беше клонстатирано: 

Условие № 4. Капацитет на инсталацията.Условието се изпълнява. 

Спазва се посочения в КР капацитет – t/24h. Води се ежедневно дневник за 

количеството на произведените тухли. 

Условие № 5. Управление на околната среда. Условието се изпълнява. 

Определени са отговорните лица за изпълнение на условията по КР, налице 

е актуален списък. Изготвена е програма за обучение на персонала чрез 

инструктажи, съгласно заповед № 8/16.04.2014г.. Изготвени са 

необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка съгласно КР. 

Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. За 
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периода няма аварийни ситуации. Не е извършвана актуализация на 

инструкциите. 

Условие № 8. Използване на ресурси. 

Условие № 8.1. Използване на вода. Операторът е подал заявление с 

вх. № ПВ-01-122/2013г. в БД ИБР гр. Пловдив за продължаване на срока на 

действие на издаденото им разрешително за водовземане с 

№31530017/11.10.2007г. Към момента на проверката няма издаден отказ. 

Операторът е в процедура по издаване на разрешителното. 

Условие № 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Чрез електромер 

се отчита общата консумация на ел. енергия, а изразходваната от 

инсталацията ел. енергия се отчита по работните часове и мощността на 

агрегатите. Води се отчет от еколога по данни от счетоводителя.  

Условие № 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали 

и горива. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции осигуряващи 

измерване( изчисляване) на използваните суровини, спомагателни 

материали и горива, инструкции за оценка на съответствието. През м. април  

има превишение на разхода на изразходваните въглища и дизелово гориво/т 

продукция, в следствие на разпалването на пещта, завишени транспортни 

разходи и по-малко произведената продукция. Съхранението на дизеловото 

гориво се извършва в един резервоар от 8 тона. Води се общ дневник за 

поддържане на резервоарите. Товаренето и разтоварването на 

прахообразуващи материали се извършва на разрешените за това места, 

които са бетонирани и при необходимост се оросяват и почистват. 

Условие № 9. Емисии в атмосферата. Условието се 

изпълнява.Изготвени са и се изпълняват необходимите инструкции. 

Емисиите на вредни вещества от площадката се изпускат организирано 

през изпускащи устройства описани в усл. 9.1. За недопускане 

разпространението на неорганизирани емисии ( най-вече от прах) се 

извършва своевременно почистване и оросяване на пътищата на 

площадката. Няма сигнали(оплаквания) за емисии на интензивно 

миришещи вещества. От извършени СПИ, през 2013 се вижда, че няма 

превишени НДЕ. Дебита на изпускащото устройство и стойностите на 

контролираните параметри се отразяват в дневник. Операторът е докладвал 

данните за изпускане и пренос на замърсители( ЕРИПЗ) за 2013г. в е-

формат. Представен е ГДОС за дейностите извършени през 2013г. 

Условие№10. Емисии в отпадъчните води. Условието се 

изпълнява.Изготвини са и се прилагат необходимите инструкции. Битово-

фекалните води се отвеждат във водоплътен, изгребен резервоар. 

Извършват се проверки на състоянието на канализацията за битово-

фекални води и канализационната мрежа за дъждовни води – протоколи от 

23,03.2013г., не са установени течове. Дъждовните/атмосферни води се 

заустват в дере, при спазване на изискванията на табл. 10.2.2.1. Има 

сключен договор с „ВиК” за отвеждане и пречистване на отпадъчните води 

от площадката от 10.04.2014г. Извършва се мониторинг на заустваните 

дъждовните/атмосферни води, има превишение по неразтворени в-ва. 

Резултатите се документират и съхраняват. . Прилага се инструкцията за 
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оценка на резултатите от собствения мониторинг.През 2013г. са извършени 

две проверки на канализационната мрежа Резултатите се документират  и 

се представят при поискване. Няма аварийни ситуации. 

Условие № 11. Управление на отпадъците. Условието се изпълнява. 

Няма класифицирани отпадъци с огледален код. Образуваните отпадъци на 

площадката не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и 

не превишават разрешените в комплексното разрешително количества. 

Площадката има трайна настилка (бетон, асфалт или др. подходящ 

материал), не позволяващ просмукване на вода или други течности в 

почвата и няма гравитационна връзка с канализацията на площадката. Не се 

смесват отпадъци Не се предават производствени отпадъци за депониране. 

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от 

замърсяване. Условието се изпълнява. На водовземните устройства има 

монтирани водомери.Разработени са и се прилагат инструкции за оценка на 

съответствието на използваните количества води.Документира се в 

дневник, прави се отчет по месеци.Не се отвеждат пряко или непряко 

вредни и опасни вещества в подземните води. Извършват се проверки за 

течове, налични са необходимите сорбиращи вещества. Няма констатирани 

разливи.Товаро-разтоварните работи се извършват на определените места. 

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.Условието се 

изпълнява. Няма аварии. Операторът уведомява РИОСВ за измерени 

концентрации на вредни вещества над определените емисионни 

норми.Разработени са инструкции за ликвидиране на последствията при 

залпови замърсявания на отпадъчните води. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:Няма издадени 

предписания. 

V. Съответствие, последващ контрол. При проверката не са 

констатирани несъответствия и не се налага извършване на последваща 

проверка. 

 


