
                                                                     Д О К Л А Д  
 

ОТНОСНО:  Извършена проверка  на  обект „Птицекланица Брезово” гр. Брезово на 
„Брезово” АД гр. Брезово 
 
На 05.11.2010 год.  е извършена комплексна проверка на обект „Птицекланица Брезово” гр. 
Брезово на „Брезово” АД гр. Брезово на основание Заповед РД - 222 / 30.09.2010 г. на 
Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за 
контролната дейност на инспекцията през 2010 год.  
 
1.Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 
обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 
среда.   
2.Проверени инсталации и дейности:  
Основен предмет на дейност -  клане, разфасовка, термична преработка и хладилно 
съхранение на месо и дроб от патици.  
На площадката са разположени следните основни и спомагателни обекти: кланица  с 
обособени участъци за клане, транжиране, хладилно съхранение и термична преработка 
/консервиране/ на продукти 
Хладилни камери за съхранение на готова продукция 
Парова централа с 1 котел ПКН 1,6  
Складове за готова продукция и спомагателни материали 
ПСОВ за биологично пречистванe на отпадъчни води и съоръжение за обезводняване на 
утайка 
Площадки за съхранение на отпадъци 
 
3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент въздух – на територията на предприятието за производствени нужди се 
експлоатира парокотелна инсталация с 1 бр. котел ПКН 1,6 комбиниран /природен газ , 
нафта/. Представен е доклад за проведени през 2010 год. собствени периодични измервания 
на вредностите изпускани в  атмосферния въздух от неподвижния източник  - котел ПКН 1,6, 
съгласно изискванията на Наредба № 6/1996 год., както и  протоколи за извършени 
собствени измервания от акредитирана лаборатория. Нивата на всички замърсители са под 
НДЕ съгласно Наредба № 1/2005 год.  
В обекта се експлоатират хладилни и климатични  инсталации със съдържание на хладилен 
агент фреон. За всички хладилни и климатични инсталации има издадени досиета за 
техническо състояние,  съгласно изискванията на Регламент 842 ЕО от 2006 г.  
 
3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – „Брезово” АД притежава  Разрешително за 
ползване на воден обект за  заустване на отпадъчни води № 0791 / 18.08.2005 год.  
продължено с Решение № 332/ 03.06.2008 г издадено от БДУВ ИБР- Пловдив. На площадката 
е изградена и работи ЛПСОВ. През 2009 год. е извършено разширение на биологичното 
стъпало, както и изграждане на съоръжение за обезводняване на утайка. Дружеството 
провежда собствен мониторинг на заустваните в р. Розовецка отпадъчни води.  
От представените протоколи от изпитване за 2010 год. е видно, че заустваната отпадъчна 
вода отговаря на ИЕО посочени в РЗ. 
 
3.3.Фактор отпадъци –  фирмата има разработена Програма за дейности по отпадъци за 
срок 2009 -2014 год. утвърдена от РИОСВ- Пловдив. На територията на обекта има 
площадки за съхранение на генерираните от дейността отпадъци. Има одобрени работни 



листове за класификация на отпадъците. Води се отчетност съгласно изискванията на чл. 25 
от ЗУО и Наредба № 9/ 2004 год. 
 

3.4. Фактор  шум – производствената дейност на птицекланица Брезово  се извършва в 
промишлената зона, която пряко граничи с жилищна зона. Основни източници  на шум в 
обекта са хладилна и климатична инсталация, аератор към ЛПСОВ  и транспорт свързан с 
производството. Климатичната инсталация работи само през деня. При проведени контролни 
измервания  на шума излъчван в  околната среда от производствената площадка на обекта се 
установи, че са спазени нормите за шум по границата на обекта  и близко разположената 
жилищна зона. Резултатите от проведените на 16.09.2010 г. измервания са отразени в 
протокол от изпитване на РЛ- Пловдив .  

 
4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва: - не са 
констатирани нарушения  
 
 
Директор на РИОСВ- Пловдив ................................................... 

                                                               инж. Валя Атанасова 

 
   
 
 
 


