
 1

Д О К Л А Д 
 

Относно: Извънредна комплексна проверка  на „Биовет” АД, гр. Пещера (28/2005г.) 
 

Проведената извънредна проверката в „Биовет” АД, гр.Пещера е във връзка с: 
- анализ на компонентите и факторите на околната среда във връзка с 

нормативните изисквания; 
- проверка изпълнението на предписания дадени с констативните протоколи 

от годишната комплексна проверка на Дружеството; 
- проверка за отстраняване на несъответствия с условията на КР, констатирани 

по време на планираната годишна комплексна проверка на Дружеството. 
Проверката се осъществи в рамките на два дни (30.09. – 01.10.2010г.) от екип от 

експерти на РИОСВ-Пазарджик. 
Всеки един от експертите състави констативен протокол, в който са описани 

направените по време на проверката констатации. 
 
• За 30.09.2010г. са  съставени: 

І.  КП № 01-036. Направени са следните констатации:   
1. Изпълнение на предписания дадени с КП 01-009/23.03.2010г. (т. №№ 1,2,3 и 4)      

и КП № 01-010/24.03.2010г. (т. №№ 2,3); 
2. Дружеството е започнало процедура по извършване на ОВОС за инвестиционно 

намерение: изграждане на „Депо за опасни отпадъци съдържащи опасни 
вещества”, с това оператора е предприел действия за решаване на проблема с 
предаването и съхранението на 600 т. опасен отпадък с код 07 05 13* (във 
връзка с многократно неизпълнение на условие 11.3 от КР, включено в издаден 
АУАН № 18/15.04.2010 г.). 

3. Операторът е започнал процедура по изменение на издаденото КР, във връзка с 
11 бр. планирани промени в работата на инсталацията. С това, оператора е 
предприел действия за: 

-  премахване на установените несъответствия с условия 11.6.2, 11.6.1 от КР 
(несъответствията са включени в издаден АУАН № 18/15.04.2010 г.);  

-     изпълнение на предписания т.№№ 1 и 2 от КП № 01-014/17.05.2010г.;   
- монтиране и експлоатация на турбогенераторен модул „Сименс” и 

обезмирисителни инсталации; 
-     разрешаване на други промени в работата на инсталацията с условията на КР. 
 4. Представени документи за проведено обучение на персонала отговорен за 

допускане на разлив установен с КП № 01-012/26.03.2010г. на инсталацията за 
регенерация на разтворители; 

 5. Представен протокол за установяване и оценка на разлива.  
    С документите по т. 4 и 5 от настоящия Доклад, оператора е изпълнил 
предписания дадени с КП № 01-012/26.03.2010г.; 
6. Към момента на проверката оператора не е предприел действия по отстраняване 

на несъответствието по условие 11.8.4 (описано в КП № 01-011/25.03.2010г. и 
включено в издаден АУАН № 18/15.04.2010 г.). 

ІІ.  КП № 07-036. Направени са следните констатации:  
1. Операторът е изпълнил предписания дадени по време на годишната комплексна 

проверка с КП № 01-012/26.03.2010г.; 
2. На място е проверено състоянието на обваловките на резервоарите в склад за 

течни суровини ОПК 1, склад ЛЗТ и резервоарите за съхранение на сярна 
киселина. Обваловките са празни и почистени. Не са установени отворени 
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кранове на тръбопроводите, които свързват обваловките с канализацията. Не е 
нарушена целостта на стените на обваловките; 

3. На Дружеството има издадено разрешение по чл. 104 от ЗООС. През 2010 г. е 
извършена проверка от комисията по чл. 157 от ЗООС, с цел контрол по 
изпълнение на условията в разрешителното по чл. 104. При проверката не са 
установени нарушения, свързани с прилагане на системата за управление и 
мерки за безопасност. Предписанията дадени с проверката на комисията са 
изпълнени.  

ІІІ. КП № 08-039, със следните констатации: 
1. По време на проверката съвместно с РЛ-Пазарджик е извършено контролно   

измерване на промишления шум излъчван в околната среда; 
2. В новоизградената гранулираща инсталация (Анхидро) е монтиран ръкавен 

филтър и има 1 бр. нов точков източник с нова пробоотборна точка; 
3. Доставено е ново оборудване за „Анхидро 1” в ОПК 5; 
 
• За 01.10.2010г. са  съставени: 

І. КП № 05-024. Направени са следните констатации: 
1. От извършения оглед на площадките за съхранение на производствени и опасни 

отпадъци не се констатираха отклонения от действащите законови изисквания 
свързани с отпадъците; 

2. Отчетните книги по Наредба № 9/2004 г. се водят редовно; 
3. Отпадъците се предават съгласно чл. 5 (2) и при условията на чл. 6 (1) от ЗУО; 
4. Отпадъците с код 07 05 13* се съхраняват в бетонова клетка на площадка на 

ПСОВ. Фирмата е в процедура по обезвреждането им, по смисъла на законовите 
изисквания; 

5. Дружеството е в процедура, съгл. ЗУО по изменение и допълнение на 
фирмената програма за управление на отпадъците. 

ІІ. КП № 04-050. Констатации: 
1. В момента на проверката в ПСОВ постъпват отпадъчни води със среден дебит 

150 м3/ч и ХПК средно за месеца 1430 мг О2/л.; 
2. Извършен оглед на механично стъпало и ІІІ-та степен на био-стъпалото; 
3. Поставени са 2 бр. нови пломби на байпаса след механично стъпало; 
4. Ежедневно се извършва мониторинг на отпадъчните води по технологичната 

схема и изход ПСОВ. Не са установени превишаване на ИЕО на изход ПОСВ; 
5. Не се установени нерегламентирани зауствания и разливи. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Операторът е изпълнил предписанията дадени с констативните протоколи по 

време на годишната комплексна проверка на условията в КР. 
Предприети са действия за отстраняване на несъответствията с условията на 

разрешителното, за който в годините се наблюдава повторяемост при 
неизпълнението им.  

Започната е процедура по преразглеждане на КР № 28/2005 г. във връзка с 
планирани промени в работата на инсталацията и влязла в сила нова 
нормативна уредба по околна среда. 

По време на проверката не са констатирани нарушения на действащите 
законови изисквания и изменения в компонентите на околната среда вследствие 
на замърсявания от дейността на обекта. 

УТВЪРДИЛ:     
   ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ           
  Директор на РИОСВ-Пазарджик               


