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Д О К Л А Д 

 
Относно: Комплексна проверка за осъществяване на контрол по изпълнението 

на задължителните предписания и изискванията на ЗООС  към  
производствената дейност на  „Вагоноремонтен завод-99” АД  - гр. 
Септември  

 
На 07.12.2010 год. на основание Заповед на Директора на РИОСВ-

Пазарджик се проведе комплексна проверка на „Вагоноремонтен завод – 99” АД 
гр. Септември. 

На проверката присъстваха следните експерти от РИОСВ: 
      1.Таня Апостолова - ст. експерт по КР;  

            2.инж. Димитър Маргитин – гл.експерт „ Въздух” в сектор „Води,въздух, 
опазване на  земите, почвите и земните недра”; 
            3.инж. Мария Чомакова  – ст. експерт по „Контрол и управление на 
производствени и опасни отпадъци” в сектор„Отпадъци”. 
 

Съставени бяха констативни протоколи: № 01-51/07.12.2010 г., № 17-
150/07.12.2010г. и 08-060/07.12.2010г. в които бяха отразени следните 
констатации: 

 
      1.Дружеството има лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали с № 814/28.03.2008г. 
      2.Дружеството няма класификация на отпадъците по Наредба №3/2004г. 
      3.Липсва отчетна книга за металните отпадъци 
      4.Дружеството няма разработена и утвърдена от РИОСВ-Пазарджик 
програма за управление на отпадъците. 
      5.На територията на дружеството се намира леярен участък, където се 
извършва топене на метални отпадъци от алуминий, от които се леят изделия с 
последваща механична обработка. Към момента на проверката участъка не 
работеше. С това е изпълнено даденото с КП №07-048/24.11.2010г. предписание 
. 



 
 
       6.В предприятието има  4 големи бояджийни камери – 2 бр.  за боядисване 
на вагони и 2 бр. за боядисване на колооси със съответните сушилни камери, 
които работят от 2008г. До момента няма извършени собствени периодични 
измервания на емисиите на летливи органични съединения, изпускани в 
атмосферния въздух от точковите източници на емисии  -  комините на 
бояджийните и сушилните камери. Това е нарушение на чл.16 на ЗЧАВ , както и 
на чл.31 на Наредба №6/1999г., Дв. бр.31 за реда и начина на измерване на 
емисиите в атмосферния въздух. 
       7.До момента не е представена информация в РИОСВ-Пазарджик за 
вложените в производството разтворители и бои за 2009г. във всяка една от 
дейностите  по Приложение 2 на Наредба №7/2003г. ДВ. бр.96, които 
дружеството  е  заявило в РИОСВ-Пазарджик че извършва. 
       8.Етикетите на боите и грундовете, които дружеството внася и използва в 
производството, не отговарят на чл.5, ал.1 на Наредбата за ограничаване на 
емисиите на  летливи органични съединения /ЛОС/ при употребата на органични 
разтворители в определени бои, лакове и авторапаратурни продукти. Това е 
неизпълнение на даденото по-рано с КП №2375-033/03.11.2010г. предписание.    

 
Заключение: 
 
При направената комплексна проверка на „Вагоноремонтен завод-99” АД 

– гр.Септември  бяха констатирани неизпълнения на предписания  и нарушения 
на екологичното законодателство за които ще бъдат наложени санкции. 

 
 

 
   
 

 
 
 
 
 


