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     ДОКЛАД 

За извършена проверка на място по изпълнението на 

условията и сроковете  в КР №274 – Н0/2008г. 

 

 

На 05.06.2012г. в изпълнение на Заповед  № 30/01.06.2012г. на Директора на 

РИОСВ – Хасково беше извършена проверка по изпълнението на условията и 

сроковете  в КР №274 – Н0/2008г. издадено на ЕТ „ М. Жеков – Д” гр. 

Димитровград, цех с. Нова Надежда, представлявано от Митко Василев Жеков. 

  

I.  Цел на проверката 

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на 

обекта по отношение изпълнението на условията и сроковете  в КР №274 – 

Н0/2008г. 

 

II. Проверени инсталации 

На работната площадка се експлоатира инсталация за изработване на 

керамични продукти ( тухли) чрез изпичане в рингова пещ ( т.3.5. от Приложение 

4 на ЗООС). 

 

II. Констатации от проверката 

При извършената проверка по изпълнението на условията и сроковете в 

Комплексно разрешително № 274-НО/2008г., бяха направени следните констатации: 

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

временно спиране на 01.07.2011г. инсталацията е подновила производството на 

01.04.2012г. с формуване и сушене, а от 20.04.2012г. и изпичане на тухли. 

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

Определени са отговорните лица за изпълнение на условията по КР. Изготвени са 

необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка съгласно КР. Операторът да 

представи в срок до 31. 07. 2012г. актуализирани инструкции за работа на 

технологичното оборудване във вързка със съкращение на персонала. 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, съгласно усл.8.2.1.2. Прилага 

се инструкция за измерване и документиране на изразходваното количество 
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електроенергия. През м. април е констатирано превишение на изразходваната  

електроенергия, което се дължи на пусково-наладъчни работи на инсталацията.  

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. Товаренето и разтоварването на прахообразуващи материали се 

извършва на разрешените за това места, които 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. Не са установени източници на 

неорганизирани емисии. Всички дейности на площадката се извършват по начин 

недопускащ разпространението на неорганизирани емисии и емисии на интензивно 

миришещи вещества. От извършени СПИ се вижда, че няма превишени НДЕ. 

Операторът е докладвал данните за изпускане и пренос на замърсители( ЕРИПЗ) 

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

и се изпълняват необходимите инструкции. Има сключен договор с „ВиК” за отвеждане 

и пречистване на отпадъчните води от площадката от 01.02. 2012г. На 12.05.е установено 

затлачване на канал4, извършено е изграбване и депониране на наноса. На 28.05. е 

депозирано писмо в ПЛ-Хасково за извършване на мониторинг на дъждовни/атмосферни 

води. От извършения през 2011г. мониторинг не са констатирани несъответствия с 

показателите заложени в табл. 10.2.4.1. Необходимата информация се съхранява на 

площадката и се представя при поискване. 

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. Варелите с масла не са осигурени 

срещу разливи (обваловка, вана, др.) Да се осигури съд за съхранение на оловни 

акумулаторни батерии.  Не се смесват отпадъци Не се предават производствени отпадъци 

за депониране. 

 

III. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

Не са издадени предписания. 

 

IV. Съответствия, последващ контрол 

Заключението от проверката е, че инсталацията се експлоатира съгласно 

изискванията на издаденото комплексно разрешително. 

 

 


