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                                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министерство на околната среда и водите    

Регионална инспекция по околната среда и водите 
 Пловдив    

 
 

ДОКЛАД 
ЗА  

ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА „ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004” АД – обект в гр.Карлово 
 
         На основание заповед №РД-165/17.08.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, 
на 01.09.2010 г. беше извършена проверка на „ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004”АД. 
Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент Отпадъци, 
Атмосферен въздух/  е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите 
„План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2010 г.”  
 
I. Цел на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на 
обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и 
подзаконовите нормативни актове. 
 
II. Проверени инсталации /цехове и участъци/: 
 

1. Участък и площадка за приемане на отпадъци от черни метали 
 
2. Леярски цех /ел.дъгова пещ/ с участъци : сърцарно, ЗПО, топлинен участък, 

разливен формовъчен басейн и чистачно 
 

3. Механично-моделен цех 
 

4. Склад готова продукция 
   
 
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Фактор „Отпадъци”- 
При проверката на място се констатира: 
 Дружеството извършва оползотворяване на отпадъци от черни метали, като също 

така осъществява и търговска дейност с отпадъци от черни метали - ОЧМ. От основната 
дейност на предприятието се формират производствени и опасни отпадъци упоменати в 
настоящето разрешение за дейности с отпадъци с № 09 – ДО – 501 – 00 от 07.02.2007г. 
на „ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004”АД, издадено от РИОСВ-Пловдив. 

„ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004”АД притежава Лицензия №674 от 21.08.2007г. със срок 
безсрочен, издадена от МИЕ /Министерство на икономиката и енергетиката/ за търговия с 
отпадъци от черни и цветни метали. 

На площадката на обекта се спазват нормативните изисквания за разделно събиране 
и временно съхранение на отпадъците от дейността. Не са осигурени отчетни книги по 
образец съгласно Наредба№9/2004г., като същите не са заверени с подпис и печат на 
директора на РИОСВ-Пловдив. Отчетността се води по кантарни бележки и книги 
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/регистри/ заверени с подписа на изп.директор на дружеството. Предприятието не е 
работило от 16.07.2010г. до 16.08.2010г. поради отпуск. 
 

2. Компонент “ Въздух”-  
 
      

Дружеството притежава утвърден с писмо от страна на РИОСВ-Пловдив ,,План за 
собствен мониторинг’’ съгласно който през м.ноември 2009г. са проведени собствени 
периодични измервания на вредностите по смисъла на глава V от Наредба №6/ДВ – 
31/1999г. Резултатите от проведените измервания са представени пред РИОСВ-Пловдив в 
необходимият формат. Установени са превишавания на НДЕ по показател – прах, в тази 
връзка от страна на дружеството е предприета профилактика на пречиствателното 
съоръжение за което РИОСВ-Пловдив е уведомена с писмо изх. №1550/22.07.2010г. 

Предстои провеждане на собствени периодични измервания с оглед установяване 
ефективността на предприетите действия по рехабилитация на пречиствателното 
съоръжение. Производствената дейност е възстановена от 01.09.2010г. със едносменен 
режим на работа, като предвидиния капацитет е около 3 тона разтопен метал. 
 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 
 

 Да се представят отчетни книги по Наредба№9/2004г. за заверка от директора на 
РИОСВ-Пловдив. Същите да бъдат прошноровани и прономеровани. 

 
Срок:13.09.2010г. 
Отговорник: изп.директор на „ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004”АД 
 
V. Съответствие, последващ контрол 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща 
проверка при необходимост на място и/или по документи. При неизпълнение на даденото 
предписание, следващата проверка в обекта ще бъде през м.октомври на 2010 год. 

 
 
 
 
07.09.2010г. 


