
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„Чугунолеене – Първомай” АД, гр. Първомай 

 
         На основание заповед №РД-242/12.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, 
на 25.10.2010 г. беше извършена проверка на предприятие за производство на отливки от 
сив чугун, собственост на „Чугунолеене - Първомай” АД - гр.Първомай. Комплексната 
проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води 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. Шмиргелен участък и сухи филтри; 
2. ПСОВ; 
3. Склад за временно съхранение на разделно събраните отпадъци; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 

1. Компонент “ Въздух”- 
Източници на вредни вещества в атмосферния въздух по смисъла на Закона за 
чистотата на атмосферния въздух/ДВ.бр. 45 от 1996г./ са  три /3бр./ броя 
изпускащи устройства, съответно: 

 К1 – отвеждащи прахообразни вещества, формирани при отделяне на 
отливки от формовъчна смес, снабден с пречиствателно съоръжение – 
ръкавен филтър. 

 К2 - отвеждащи прахообразни вещества, формирани от чистачна машина и 
шмиргелов участък, снабден с пречиствателно устройство – ръкавен 
филтър. 

 К3 – отвеждащ прахо – газови потоци, формирани при експлоатацията на 
два /2бр./ броя ПИ.  

         Дружеството извършва собствени периодични измервания на вредностите, 
формирани при експлоатацията на описаните съоръжения, съгласно утвърден план за 
мониторинг. Резултатите от проведените измервания се докладват пред РИОСВ – 
Пловдив в установеният формат. При проведените през 2009г. измервания не е 
установено превишение на НДЕ на вредни вещества в атмосферния въздух.  

При направеният оглед на площадката се констатира наличие на голямо 
количество формовъчна смес, струпана в източната част на площадката, подготвена за 
повторна употреба. Подобен начин на съхранение, създава възможности за 
неорганизирано емитиране на вредни вещества, при определени климатични условия. 

 
2. Компонент  „Води”- 

На площадката на дружеството се формират отпадъчни води с битово – фекален 
характер, които се пречистват в локалнопречиствателна станция и се заустват в р. Мечка, 
за което дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект, с цел 
заустване на отпадъчни води №300061 от 27.09.2003г., удължено с продължение на 
разрешително № 300061 от 05.05.2006г. и решение №591 от 12.03.2009г. за 
продължаване срока на действие на цитираното разрешително. 



Дружеството изпълнява условията, поставени  в притежаваното от него 
разрешително за заустване и последващи продължения: 

 Провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води; 
Дружеството не притежава монтирано измервателно устройство за отчитане 
количествата зауствани отпадъчни, дъждовни и охлаждащи води. 

 
3. Фактор „Отпадъци” 

За извършване дейностите с отпадъци „Чугунолеене - Първомай” Ад гр. Първомай, 
притежава разрешение за дейности с отпадъци с №09 – ДО – 806 – 00 от 11.12.2008г., 
издадено от РИОСВ – Пловдив. Към момента на извършване на проверката, дружеството 
спазва условията, поставени в цитираното по – горе разрешение. 

 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

 

1. Да се предприемат действия за недопускане неорганизираното емитиране на 
прахообразни вещества на територията на площадката, при спазване 
изискванията на чл. 70 от Наредба №1 /ДВ. Бр. 64 от 2005г./ 

 Срок: Постоянен, контролен - 25.11.2010г. 
 Отговорник: Изп. Директор 
 

2. За предприетите действия по т.1 от дадените предписания, да бъде 
уведомена РИОСВ – Пловдив. 

 Срок: 05.11.2010г 
 Отговорник: Изп. Директор 
 

 
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. При неизпълнение на даденото 
предписание, следващата проверка в обекта ще бъде през м. август на 2010 год.. 

 

 


