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Д О К Л А Д

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно
разрешително №274-Н0/2008г.

В периода от 10.05.2010г. до 21.05.2010г. експерти от РИОСВ – Хасково,
в изпълнение на съгласуван с дирекция ”Политики по околна среда” и
дирекция „Превантивна дейност” при МОСВ график и съгласно заповеди № 46
и 47/2010г. на Директора на РИОСВ – Хасково, извърши проверка относно
изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №274-
Н0/2008г., издадено на ЕТ “М. Жеков – Д”, гр. Димитровград, цех с. Нова
Надежда.

Издаденото комплексно разрешително разрешава експлоатацията на
инсталация за изработване на керамични изделия - тухли, включваща рингова
пещ.

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:
- условие 5 - управление на околната среда. Условието се изпълнява.

Операторът прилага система за управление на околната среда, отговаряща на
изискванията на условията в КР.

- условие 8. Използване на ресурси. Условието се изпълнява. Не се
превишават разрешените количества използвани вода, енергия, суровини,
спомагателни материали и горива.
- условие 9 - емисии в атмосферата - Условието се изпълнява. Извършен е
емисионен контрол и собствени периодични измервания на вредни вещества
от комина на рингова пещ. Измерените стойности на контролираните
параметри не превишават емисионните норми. Не са установени
неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи вещества.
- условие 10 – емисии на отпадъчни води - Условието се изпълнява. Битово-
фекалните води се отвеждат в един брой водоплътна изгребна яма (вкопана
метална цистерна). Има сключен актуален договор с “ВиК”ООД, гр.
Димитровград. До сега не е извършвано почистване на съдържанието на
изгребните ями.
- условие 11 – управление на отпадъци - условието се изпълнява.
Образуваните отпадъци на площадката не се различават по вид (код и
наименование за отпадъците) и не превишават разрешените количества.
Програмата за управление на дейностите по отпадъците е актуализирана и
представена в РИОСВ за утвърждаване.
- условие 13 – опазване на почвата и подземните води от замърсяване -
условието се изпълнява. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни
вещества в почвите и подземните води. Товаро-разтоварните дейности се
извършват на определените места. За периода няма установени течове.
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- условие 14 – предотвратяване и действия при аварии - условието се
изпълнява. През периода няма аварийни ситуации, оказващи въздействие
върху здравето на населението и околната среда.

Констатациите от проверката са, че Операторът изпълнява условията от
комплексно разрешително №274-Н0/2008г.


