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Д О К Л А Д 

 
 

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № 
388-Н0/2010г. на „БРАТЯ АНГЕЛОВИ”ООД 

 
 
  Проверката се осъществи в периода от 09.03.2011г. до 11.03.2011г. от екип 

експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ-
Пазарджик № РД-09-214/15.06.2010г.) и представител на Басейнова Дирекция за 
управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) в следната 
хронология: 

- 09.03.2010г. – Условие № 5. Управление на околната среда; Условие № 8. 
Използвани суровини, спомагателни материали и горива; Условие № 14. 
Предотвратяване и действия при аварии. 

- 10.03.2010г. – Условие№ 8.  Използване на ресурси – вода; Условие №10. Емисии 
на отпадъчни води; Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от 
замърсяване. 

- 11.03.2010г. – Условие № 9. Емисии в атмосферата; Условие № 11. Управление 
на отпадъци;Условие № 12. Шум. 
Всеки ден завърши със съставянето на Констативен протокол, в които подробно 

са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:  
 
• За проверката на 09.03.2010г. се  състави КП № 01-002 и бяха проверени:  

Условия от Комплексно разрешително № 388-Н0/2010г.: 
Условие № 5. Управление на околната среда - 5.1.1; 5.8.1; 5.2.1; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.1; 

5.4.2; 5.4.3; 5.5.1; 5.6.1; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.3; 5.8.1; 5.8.2; 5.9.1; 5.9.2; 5.9.3; 5.9.4; 5.9.5. 
Условие № 8. Използване на ресурси - 8.2.1.2; 8.2.2.1; 8.2.2.2.; 8.2.2.3. 
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 

14.5; 14.6.   
От проверката се констатира следното: 
По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството е разработило, 

внедрило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на 
условията в КР. Персоналът в Дружеството е запознат и извършва конкретните дейности 
по изпълнение на условията в разрешителното. Определени са лица, отговорни за 
изпълнението на условията в КР.  

По условие № 8. Използване на ресурси – Представени са разработени 
инструкции в съответствие с проверените условия. Документират се изразходваните 
количества електроенергия, суровини и спомагателни материали съгласно условията и 
инструкциите. Извършва се оценка на съответствието на изразходваните количества 
ресурси съгласно условията. Представени са инструкции и документи за извършване на 
редовна поддръжка на технологичното оборудване към производствените сгради, основен 
консуматор на електроенергия.  
          По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Разработен е, и се 
прилага вътрешен авариен план. До момента на проверката не е възниквала аварийна 
ситуация. При проверката не са констатирани нарушения, свързани с безопасната 
експлоатация на обекта.  
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• За проверката на 10.03.2010г. се  състави КП № 01-003 и бяха проверени:  
Условия от Комплексно разрешително № 388-Н0/2010г.: 

Условие№ 8  Използване на ресурси – вода – 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5.1; 8.1.5.2; 8.1.5.3; 
8.1.5.4. 

Условие №10. Емисии на отпадъчни води – 10.1.1.1; 10.1.1.2; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 
10.1.1.5.1; 10.1.2.1; 10.1.3.1;; 10.1.3.2; 10.1.3.3; 10.2. 

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.2; 
13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.9.1; 13.9.2; 13.9.3; 13.10.2; 13.10.3; 13.10.4. 

  По Условие № 8. Използване на ресурси – вода – Изразходваните количества 
вода за производствени нужди се документират съгласно условията. Извършва се оценка 
на съответствието на измерените количества вода за производствени нужди с 
определените такива в условията на разрешителното. Представени са инструкции и 
документи за извършване на редовна поддръжка на водопроводната мрежа. 

 По Условие № 10. Емисии в отпадъчните води – Към момента на проверката 
пречиствателното съоръжение-утаител се поддържа в добро състояние. Извършва се 
собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни  води, битово-фекалени и дъждовни, 
зауствани в селищната канализационна мрежа, съгласно изискванията на  условията от 
КР. Документират се резултатите от извършената оценка на съответствието на 
резултатите от собствения мониторинг на емисиите на вредни и опасни вещества в 
отпадъчни води с максимално допустимите концентрации на вещества дадени в КР.  

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение съгласно 
таблица 10.1.1.1 от КР. Резултатите се документират и съхраняват.  

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –  
Представени са необходимите  инструкции към условието. Осигурени са 

сорбиращи материали за почистване в случай на разливи. 
Не е имало случай на аварии, които могат да предизвикат замърсяване на почви и 

подземни води. Няма данни за пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества 
в подземните води.  

Операторът извършва собствен мониторинг за състоянието на почвите на 
територията на площадката. Представени протоколи от собствен мониторинг. 

 
• За проверката на 11.03.2010г. се  състави КП № 01-004 и бяха проверени:  

Условия от Комплексно разрешително № 388-Н0/2010г.: 
Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.2; 9.2.2.; 9.2.3; 9.2.5.1; 9.2.7; 

9.3.2; 9.6.2; 9.6.3. 
Условие № 12. Шум - 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1; 12.3.2. 

Условие №11. Управление на отпадъци – 11.1.1; 11.1.2; 11.2.4; 11.2.4.1; 11.2.5; 11.3.1.1; 
11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.4.1; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.8; 11.3.9; 11.4.2; 11.4.3; 
11.4.3.1; 11.4.4;11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.6.2; 11.7.1; 11.7.2; 11.7.3; 11.8.1; 11.8.2; 11.9.3; 
11А.1; 11А.2. 
            Във връзка с изпълнение на условия: 9.1.1; 11.2.4; 11.2.5; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 
11.3.4.1; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6 се извърши оглед на площадката. 

По Условие № 9. Емисии в атмосферата – Няма наличие или експлоатация на 
други източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР. Операторът 
предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни 
вещества изпускани в атмосферата. Всички дейности на площадката се извършват по 
начин недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената 
площадка. 
           По Условие №11. Управление на отпадъци. Налични инструкции към условие 
№11. Извършва се измерване /изчисляване на количествата образувани на площадката 
отпадъци.  



 3

  Във връзка с проверка изпълнението на условието се извършени оглед на 
площадката, при който се констатира: 

1. Площадките за временно съхрание на отпадъци отговарят на заложените в КР 
условия.  

 2. Образуваните отпадъци при работа на инсталациите не се раличават по вид 
(код и наименование) и не превишават количествата посочени в КР. 

3.Страничните животински продукти се съхраняват единствено на определените 
за целта места, и по начин осигуряващ недопускане на замърсяване или увреждане на 
почвата и подземните води. 

 
По Условие № 12. Шум – проведени са измервания съгласно изискванията на 

условието. Изготвени са и се прилага всички инструкции по условие 12.  
В резултат на направените по време на проверката констатации, с цел 

отстраняване на несъответствията с условията в КР са дадени следните предписания: 
 
Предписания, срокове, отговорници:  
 

1. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик копие от Договор между ЕТ”Ангелов-Иван 
Ангелов” и „БРАТЯ АНГЕЛОВИ” ООД за възлагане изпълнението на дейностите 
по КР. 

Срок:  21.03.2011г.  
Отговорник: Управител 

 
2. Да се определят опасните химични вещества, които се употребяват и съхраняват на     

обекта. Информацията да се представи в РИОСВ-Пазарджик. 
 
Срок: 21.03.2011г. 
Отговорник: Управител 

 
3 . Да се постави обозначителна табела на мястото където се съхраняват сорбиращите 

материали. 
Срок:  21.03.2011г.  
Отговорник: Управител 

 
4. Да се представи копие на протокола от собствен мониторинг на почви в РИОСВ-

Пазарджик.  
Срок:  21.03.2011г.  
Отговорник: Управител 
 

5. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик от «Братя Ангелови» ООД, екземпляр от 
“Транспортна карта” при предаване за последващо третиране на опасни отпадъци, 
съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на 
закритите обекти и дейности, в случаите на предаване на опасни отпадъци за 
оползотворяване/обезвреждане.  

Срок:  постоянен 
Отговорник: Управител 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
 
Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на околната среда 

(СУОС) отговаряща на условия в разрешителното.  
Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен 

мониторинг на емисии на вредни вещества води и почви. Провежданият мониторинг 
на функционирането на пречиствателното съоръжение за третиране на отпадъчни 
води е съгласно заложените в разрешителното условия. 

Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните 
несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията 
на комплексното разрешително.    

Констатирани са определени несъответствия, за които са направени 
предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнението на 
всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на 
място и/или по документи. 
                     
УТВЪРДИЛ:     

 
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК 
 
 
 


