
Д О К Л А Д  
 

за извършена проверка на обект 
„Предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”, собственост на  

„Булконс Първомай” АД 
 

На 19.07.2010 г. на основание Заповед РД-130/02.07.2010 г. на Директора на РИОСВ-
Пловдив е извършена проверка на обект „Булконс Първомай” АД, гр. Първомай, ул. „Малина„ 
№ 1. Проверка е комплексна и се извършва във връзка с изпълнение на утвърдения от МОСВ 
график. 

 
1. Цел на проверката: 

 
Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на обекта за  

спазване на изискванията на законодателството по компоненти въздух и води и фактор 
отпадъци на околната среда, както и изпълнение на условията в разрешително за дейности с 
отпадъци. 

 
  2. Проверени инсталации и дейности: 

 
- котелна централа; 
- пречиствателна станция за отпадъчни води; 
- площадки за съхранение на генерираните от дейността в обекта отпадъци; 

 
   3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент въздух – съответствие със Закона за чистотата на атмсферния въздух  
Източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух се явяват коминните 

тела към котлите  в котелна централа. Монтирани са 6 бр. котли, като основното гориво е 
природен газ, с алтернативно -нафта. Два от котлите са спрени от дирекцията за технически 
надзор, два са пломбирани от РИОСВ-Пловдив, а   в  работен режим са 2 котела. Извършват се 
дейности за въвеждане в експлоатационен режим на още един котел, за което РИОСВ-Пловдив 
следва да бъде уведомена. На основание изискванията на Наредба № 6/99 г. от страна на 
дружеството на 05.02.2009 г е проведен собствен мониторинг на отпадъчни газове, изпускани в 
атмосферата. Резултатите са представени пред РИОСВ-Пловдив в нужния формат. Не са 
констатирани несъответствия с НДЕ. 
            3.2. По компонент отпадъчни  води – съответствие със Закона за водите 

- водоснабдяването на обекта за питейно-битови  и производствени нужди е от градската 
водопроводна мрежа. За  измиване на площадката е изграден  собствен водоизточник. Издадено 
е разрешителна за водоползване, съгласно изискванията на Закона за водите 

- за пречистване на формираните отпадъчни води е изградено  и действа пречиствателно 
съоръжение, за механично пречистване.. Отпадъчните води от производствената дейност са 
включени в градската канализация.   Дружеството има  Договор № 14875/03.09.2007 г. с „В и К” 
ЕООД , сключен на основание чл.4 от Наредба № 7/2000 г. 

3.3.Фактор отпадъци - в изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците дружеството притежава Разрешително за дейности с отпадъци № 09-ДО-607-
001/12.09.2007 г. Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №9/2004 г., чрез водене 
на регистри за вида и количеството на формираните отпадъци, както и представяне пред 
РИОСВ-Пловдив отчетни карти.  Представени са договори с фирми, на които се предават 
образуваните отпадъци. Създадени са условия за временно съхранение на отпадъците. 
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 11, ал.2 от ЗУО, сключвайки договор № Д-2194-
К-101/01.01.2006 г.  за поемане на задължения по оползотворяване на отпадъците от опаковки с 
„Еко Булпак” АД. От страна на „Булконс Първомай” АД са представени всички документи, 



удостоверяващи изпълние на задърженията  по отношение на оползотворяване на отпадъци от 
опаковки. 

 В момента на проверката обект „Предприятие за преработка и консервиране на плодове 
и зеленчуци” не е в експлоатация. Извършват се ремонтни дейности по съоръженията и 
подготовка за стартиране на кампанията. При извършения оглед на площадката се констатираха 
два участъка,  замърсени с нефтопродукти. 

 
4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници. 
Дадени са следните предписания: 

- № 1. - Да се почистят замърсените с нефтопродукти участъци от площадката 
– до котелна централа и шахтата към бивша площадка за мазутни баки, като 
за извършените действия РИОСВ-Пловдив бъде уведомена писмено. 

       Срокът за изпълнение е 20.08.2010 г.  
       Отогорник за изпълнение на даденото предписание е изп. директор. 

- №2  - Да се представят пред РИОСВ-Пловдив работни листове за 24 бр. 
отпадъци, за които не бяха предтавени при проверката. 

       Срокът за изпълнение е 27.07.2010 г.  
       Отогорник за изпълнение на даденото предписание е изп. директор. 
 

5. Съответствие, последващ контрол 
 
При проверката не се констатираха несъответствия с нормативната база по компонентите 

и фактори на околната среда, предмет на проверката.  
При неизпълнение на дадените предписания, следващата проверка в обекта ще бъде през 

м. октомври на 2010 год., като ще се извърши от експерта по управление на отпадъците, 
участвал в комплексната проверка на 19.07.2010 г. 
 
 
21.07.2010 г. 
Гр. Пловдив 


