
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ВМЗ” ЕАД- площадка гр. Сопот 

 
 
         На основание Заповед № РД-241/12.10.2010г. на Директора на РИОСВ – 
Пловдив беше извършена проверка на „ВМЗ” ЕАД – площадка гр. Сопот. Комплексната 
проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти въздух и води   и  фактори 
на въздействие - химични вещества, 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. Резервоари  за мазут и нафта и мазутоуловител; 
3. Пречиствателна станция за пречистване на производствени отпадъчни води; 
4. Ниво на излъчвания в околната среда шум от обекта; 
5. Складове за съхранение химични вещества”; 
6. Площадки за временно съхранение на отпадъци; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
1. Компонент “ Въздух”- 

     Организирани източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
обекта,  собственост на „ВМЗ” ЕАД - гр.Сопот са изпускащи устройства към котлите от 
котелна централа. В момента на проверката работи котел с № 3, котел с № 2 е в 
ремонт, а котел с № 1 е резервен. Номинална топлинна мощност, използвана от 
дружеството е 27 МW.  Горивото е мазут. Експлоатационният режим е 10-12ч. – 5 дни 
седмично.  Парокотелната централа се използва за производство на топлинна енергия 
за нуждите на производствената дейност и попада в обхвата на чл.131в, ал. 2 от 
ЗООС. Дружеството има издадено Разрешително № 27/2009г. за емисии на парникови 
газове от министъра на околната среда и водите.  
     В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г., от страна на дружеството са 
проведени собствени периодични измервания на вредностите, формирани при 
експлоатацията на котлите. Резултатите са представени пред РИОСВ-Пловдив в 
нужния формат. За констатирани несъответствия с НДЕ от страна на РИОСВ-Пловдив е 
наложена текуща санкция, която е действаща и към момента на проверката. 
 

2. Компонент  „Води”- 
От дейността на дружеството се формират производствени и битово-фекални води.  

За пречистване на производствените води е изградена пречиствателна станция, 
битовите води без пречистване се заустват в р. Манастирска. На дружеството е 
издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект-р. Манастирска.  От страна на дружеството е извършен 
ремонт на единия от вторичните утаители, с цел преустановяване на теч. В момента 
утаитела не се експлоатира. Провежда се предписания в разрешителното собствен 
мониторинг на отпадъчни води, като копие от протоколите се представят пред РИОСВ-
Пловдив. За изпускане на отпадъчни води с концентрации на контролираните 
замърсители над нормите, определени в разрешителното, от страна на РИОСВ-
Пловдив е наложена текуща санкция, която е действаща и към момента на 
проверката. Констатира се, че ревизионна шахта за сурови води не е почистена от 
натрупана земна маса. 
 
 
 



3. Фактор „Шум”- 
Производствената дейност на обекта на „ВМЗ” ЕАД – площадка Сопот се 

осъществява в промишлената зона на града, в непосредствена близост до жилищен 
квартал. Основните източници на шум са разположени в производствените цехове, на 
разстояние около 200 м от жилищните сгради. 
  

4. Фактор „Отпадъци”- 
   За управление на дейностите с отпадъци дружеството притежава утвърдена от 
РИОСВ-Пловдив с писмо  с изх. № УО-1227/07.09.2010 г. Програма. За 
транспортиране на формираните от дейността неопасни  отпадъци, „ВМЗ” ЕАД 
притежава Регистрационен документ № 09ІРД-471-00/07.09.2010 г., издаден от 
РИОСВ-Пловдив. Спазват се условията за разделно събиране и временно съхраняване 
на отпадъците, образувани от дейността на площадката. Води се отчетност съгласно 
изискванията на Наредба № 9/2004 г. В момента на проверката не са представени, 
необходимите писмени договори за предаване на отпадъците, за последващо 
оползотворяване или рециклиране. 
 

5. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 
Съгласно изискванията на чл. 4 от ЗЗВВХВП (ДВ бр. 10/2000 г. и посл. изм. и доп.)   

и чл. 36 от Регламент 1907/2006 г. в обекта е налице изискваната информация за 
съответствието с изискванията на Регламент „REACH” на ЕП и на ЕС от 18.12.2006 г. 
Представен е инвентаризационен списък на химичните вещества и смеси 
употребявани и съхранявани в обекта, както и списък на доставчиците им. 
Дружеството е извършило предварителна регистрация на 7 вещества, съгласно 
Регламент 1907/2006. Представени са декларации от фирми доставчици на химични 
вещества и препарати с документално потвърждение за извършена регистрация по 
„REACH”. Представени са информационни листове за безопасност на употребяваните и 
съхранявани химични вещества и смеси. Употребяваните химични вещества се 
съхраняват в централен склад, в оригинални опаковки и в съответствие с посочените 
в ИЛБ мерки за безопасност. 

  
6. Съответствие с изискванията на ЗОПОЕЩ 
„ВМЗ” ЕАД е изпълнило задълженията си по чл. 15, ал.2 във връзка с чл. 17 от 

ЗОПОЕЩ. Представена е собствена оценка, изготвена съгласно приложение 1 към чл. 
3 , ал.1 от Наредба № 1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) 
 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

 Да се преустанови замърсяването на р. Манастирска, като се предприемат 
действия за превключване на битово-фекалните води, формирани на площадката на 
„ВМЗ” ЕАД, към ГПСОВ-Сопот. За резултата да бъде уведомена РИОСВ-Пловдив. 
Срок за изпълнение 30.12.2010 г., Отговорник: Изп. директаро на „ВМЗ” ЕАД 

 Да се отпуши ревизионната шахта за сурови води, намираща се извън 
границите на площадката на ПС на „ВМЗ” ЕАД. 
Срок за изпълнение 30.12.2010 г., Отговорник: Изп. директор на „ВМЗ” ЕАД 

 Да се проведат собствени периодични измервания на вредностите  изпускани в 
атмосферата от комина към котел с № 2, по реда определен в глава Пета от Наредба 
№ 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.). 
Срок за изпълнение 30.12.2010 г., Отговорник: Изп. директор на „ВМЗ” ЕАД 

 Да се представят  пред РИОСВ-Пловдив  копия от договори за предаване на 
генерираните от производствената дейност на дружеството отпадъци. 
Срок 25.11.2010 г. Отговорник: Изп. директор на „ВМЗ” ЕАД 

 
 
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.  
            
 
    ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Пловдив:.................................
                                                           /инж. В. Атанасова/ 
26.11.2010 
 


