
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„БУЛСАФИЛ” ЕООД-гр.Пловдив 

 
         На основание заповед №РД-168/24.08.2010 г. на Директора на РИОСВ – 
Пловдив, на 21.09.2010 г. беше извършена проверка на предприятие за производство 
и реализация на вълнени прежди, собственост на „БУЛСАФИЛ” ООД - гр.Пловдив. 
Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води, 
шум и 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. Склад гориво – смазочни материали; 
3. Локално пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води; 
4. Площадка за временно съхранение на производствени неопасни отпадъци; 
5. Площадка за временно съхранение на излезли от употреба луминисцентни 

лампи; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Компонент “ Въздух”- 
На територията на предприятието е въведена в експлоатация котелна 

централа с четири броя котли и мощност, както следва: 
 - два броя с мощност – 0.25 МВ 
 - два броя с мощност – 1.2 МВ 

През 2009г., е извършена модернизация на компресорните съоръжения, 
свързана с въвеждане на система за рекуперация и подгряване на вода. В тази 
връзка е отпаднала производствената необходимост за използване на 
инсталираните топлоенергийни съоръжения. 

Със заповед на директора на РИОСВ – Пловдив №РД – 21 от 04.03.2010г. 
е извършено запечатване чрез пломбиране на три броя от котлите към котелна 
централа., с номера съответно – F2, F3, F4. При извършената проверка се 
констатира, че не е нарушена цялостта на поставените пломби. 
 

2. Компонент  „Води”- 
Дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект с цел 

заустване на отпадъчни води с №300933/05.07.2005г. от Басейнова дирекция – 
Пловдив, с краен срок – 2013г. Съгласно издаденото разрешение, водите се 
заустват в общински отводнителен канал ГК-4. 

Дружеството провежда мониторинг на заустваните отпадъчни води. 
Представени протоколи – I и II тримесечия на 2010г.. Видно от протокол №572 
от 2010г. при извършвна проверка на РИОСВ – Пловдив, по изследваните 
показатели, заустваните отпадъчни води отговарят на нормите на ИЕО, 
посочени в разрешителното за заустване. Представен платежен документ за 
платена такса за заустване на отпадъчни води за 2009г. 
 

3. Компонент  „Шум” 
На 03.11.2008г. са проведени контролни измервания на нивата на шум, 

излъчвани в околната среда от производствената площадка на обекта. 
Въз основа на протокол от изпитване №2134 от 15.12.2008г. е 

установено, че обекта осъществява дейността си по начин, който не допуска 
предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени 
за промишлена зона в приложение 2, таблица 2, на Наредба №6 от 2006г., ДВ. 
Бр. 58/2006г.  

Най – близката жилищна сграда се намира около 700м. от обекта. 



4. Фактор „Отпадъци” 
При извършването на дейността си, дружеството генерира производствени и 

опасни отпадъци. За дейностите по временно съхранение на генерираните отпадъци, 
дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци с №09 – ДО – 091 – 00 с 
последно изменение и допълнение с № 09 – ДО – 091 – 02 от 
06.10.2009г.Разрешението е продължено с решение на директора на РИОСВ – 
Пловдив с № 09 – ДО – 091 – 03 от 16.03.2010г. 

 При направения обход на територията на обекта се констатира, че се спазват 
узловията за разделно събиране на формираните от дейността производствени и 
опасни отпадъци. 

 Представени са договори за предаването на формираните отпадъци с фирми, 
притежаващи необходимите за целта разрешения. За отпадъците, формирани на 
територията на обекта към момента на проверката не са представени отчетни книги, 
съгласно изискванията на Наредба 9 от септември 2004г. 

Дружеството притежава сертификат за управление на качеството BS EN ISO 
9001:2008 s №SOF 6010335. 
 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

1. Да се представят в РИОСВ – ПЛовдив отчетни книги по Наредба 9, за 
формираните от дейността на дружеството отпадъци. 
       Срок: 29.09.2010г. 
      Отговорник: Управител 

 
 
 


