
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ДЕЛИКАТЕС-2”ООД-с.Житница 

 
         На основание Заповед №РД-155/03.08.2010г. и Заповед №РД-177/01.09.2010г.  
на Директора на РИОСВ–Пловдив беше извършена проверка на „Месопреработвателно 
предприятие” - с.Житница,  собственост на „Деликатес-2” ООД  Комплексната 
проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води  и  фактор на 
въздействие - отпадъци/  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 и дейности: 

1. Котелна централа ; 
2. Пречиствателна станция за отпадни води; 
3. Места за временно съхранение на отпадъци от производствената дейност; 
4. Склад за излезли от употреба луминисцентни лампи. 

 
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 

1. Компонент “ Въздух”- 
     Организирани източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
„Месопреработвателно предприятие” - с.Житница,  собственост на „Деликатес-2” ООД  
са изпускащи устройства към 3бр. котли, работещи на гориво природен газ, 
разположени в Котелна централа; 
    В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г., от страна на дружеството се 
провеждат собствени периодични измервания на вредностите, като резултатите се 
представят пред РИОСВ-Пловдив в нужния формат. Не са установени несъответствия с 
НДЕ, регламентирани с Наредба №1 /ДВ,бр.64 от 2005г./ 

2. Компонент  „Води”- 
    Дружеството притежава Решение №577 от 24.02.2009г. за продължаване на 
действие  на Разрешително  за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект 
с  №0790 от 06.12.2002г.. Формираните от обекта отпадни води се пречистват в 
Пречиствателна станция, като общото количество, постъпили за м.юли е около 2000м3 
–средномесечно.От страна на дружеството се изпълнява „План за собствен 
мониторинг”. При проверката са представени протоколи от изпитване за първите две 
тримесечия на 2010г.. 

3. Фактор „Отпадъци”- 
   Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци с №-09-ДО-401-
00/03.02.2006г..Представени са договори с фирми за предаване на отпадъци от 
дейността, за последващо оползотворяване и рециклиране. Дружеството извършва 
оползотворяване на генерираните от Пречиствателна станция за отпадни води утайки, 
чрез влагането им в земеделието.При проверката на място се констатира, че не се 
води отчетност съгласно изискванията на чл.25 от ЗУО и Наредба №9 от 2004г., а 
именно не се водят отчетни книги за вида и количествата на формираните от 
дейността отпадъци. В законноустановения срок не са представени отчетни карти за 
формираните отпадъци през 2009г..Не е извършена класификация на отпадъците по 
реда на Наредба №3 от 2004г.  
   На територията на площадката са създадени необходимите условия за временното 
съхраняване на отпадъци до тяхното предаване за последващо третиране.Отпадъците 
се съхраняват в затворени и обозначени съдове, на закрито, изолирани от околната 
среда в съответствие с изискванията на нормативната база. 
 
 
 
 



IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 
 Да се представят в РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на 

формираните от дейността на дружеството отпадъци и годишни отчети за 
2009г. съгласно изискванията на Наредба №9 от 2004г.. 

Срок: 16.09.2010 
Отговорник: Управител на „Деликатес-2” ООД.   
 

 
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.  
 


