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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-НО/2008 г., издадено на ЕТ “М. Жеков – Д”, гр. 

Димитровград, цех с. Нова Надежда 

 
На 05.06.2013г., в изпълнение на Заповед № 21/04.06.2013г. на Директора на РИОСВ 

– Хасково, екип  от експерти извърши проверка на място по изпълнението на условията и 

сроковете в Комплексно разрешително№ 274-НО/2008 г., издадено на ЕТ “М. Жеков – Д”, 

гр. Димитровград, цех с. Нова Надежда, БУЛСТАТ №836057356. Законен представител на 

ЕТ “М. Жеков – Д” е Митко Василев Жеков, адрес: гр. Димитровград, ул. “Д. Благоев”, №21. 

I. Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за 

спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда и 

за спазване изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 274-

НО/2008 г. 

II. Проверени инсталации и дейности: 

Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.5 от Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за изработване на керамични изделия - тухли, включваща: Рингова пещ 

2. изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 274-НО/2008 г. 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

При проверката се констатира, че: 

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

спиране на инсталацията е подновено производството на 01.03.2013г. с формоване и сушене 

на тухли. Ринговата пещ е запалена на по-късен етап. 

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. Изготвени са необходимите инструкции за 

експлоатация и поддръжка съгласно КР. Прилагат се инструкции за периодична оценка на 

съответствието. Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. За 

периода няма аварийни ситуации. 

Условие № 8. Използване на ресурси. 

Условие № 8.2. Енергия. Условието се изпълнява. Прилагат се инструкции за 

експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, документирано е с протоколи - 

№1/09.03.2013г. Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваното 

количество електроенергия. 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 
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съответствието. През м. април  има превишение на разхода на дизелово гориво/т продукция, 

в следствие на пусково –наладъчни дейности и по-малко произведената продукция. 

Съхранението на дизеловото гориво се извършва в един резервоар от 8 тона. Другите 

резервоари описани в КР са демонтирани. 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. Не e установено 

разпространение на неорганизирани емисии, което се постига чрез поддържане на 

площадките в чист вид. Коригиращите действия се състоят в измиване на площадките. Няма 

постъпили сигнали за емисии на интензивно миришещи вещества. От извършени СПИ, през 

2012г. се вижда, че няма превишения на НДЕ на измерените замърсители.Няма превишения 

и на стойностите за шум по измерителния контур на обекта. За 2013г. СПИ ще бъдат 

извършени от акредитирана лаборатория, която ще извърши емисионен контрол по всички 

показатели, залегнали в КР. 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 2012г. в е-формат. 

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води. Условието се изпълнява. Изготвени са 

и се изпълняват 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 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 01.02.2013г. Депозирано е писмо в РЛ - Хасково за 

извършване на мониторинг на дъждовни/атмосферни води за 2013г. Прилага се 

инструкцията за оценка на резултатите от собствения мониторинг. 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 

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. Да се осигури съд за съхранение на оловни акумулаторни 

батерии. Не се смесват отпадъци Не се предават производствени отпадъци за депониране. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Няма издадени предписания 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. 


