
Д О К Л А Д  
за извършена проверка на обект „Месокомбинат Карлово” АД 

 
На 14.05.2010 г. на основание Заповед РД-75/04.05.2010 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е 

извършена проверка на обект „Месокомбинат Карлово” АД, гр. Карлово, ул. „Балабанов мост „ № 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 и фактори 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; 
- ниво на излъчвания в околната среда шум; 

 
   3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент въздух – съответствие със Закона за чистотата на атмсферния въздух – в 

котелна инсталация работят 2 котела, с обща мощност 0,86 MW. През 2009 г. е извършено  
преустройство на котлите за работа с газ-метан, като е обособена площадка съхранение на трейлери. От 
страна на дружеството на 09.11.2009 г е проведен собствен мониторинг на отпадъчни газове, изпускани 
в атмосферата в съответствие с изискванията на Наредба №6/99 г. Резултатите се представят пред 
РИОСВ-Пловдив в нужния формат. Не са констатирани несъответствия с НДЕ. 
            3.2. По компонент отпадъчни  води – съответствие със Закона за водите – изградено е и действа 
пречиствателно съоръжение. Провежда се собствен мониторинг на отпадъчните води в съответствие с 
изикванията на закона и съгласно договор за заустване в канализационна система с „В и К” ЕООД. 
Представени са протоколи от извършени на 08.07.2009 г. анализи на отпадъчни води, от които е видно, 
че няма превишение на нормите за заустване в градска канализация. 

3.3.Фактор отпадъци - в изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците 
дружеството притежава Разрешително за дейности с отпадъци № 09-ДО-109-01/29.01.2007 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.  Новата 
производствена площадка, разположена в УПИ ХІV, кв. 112 на гр. Карлово не е включена в издаденото 
разрешително за дейности с отпадъци. 

3.4.Фактор шум – съответствие със Закон за защита от шума в околната серда. През 2009 г. са 
извършени контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от обекта. Извън границите на 
обекта нормите за шум са спазени. 
 

4.  Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници. 
 

- дадено е предписание за допълване на издаденото разрешително за дейности с отпадъци с новата 
площадка, разположена в УПИ ХІV, кв. 112, гр. Карлово. Срокът за изпълнение е 28.05.2010 г. 
Отогорник за изпълнение на даното 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 даденото предписание, следващата проверка в обекта ще бъде през м. 

август на 2010 год., като ще се извърши от експерта по управление на отпадъците, участвал в 
комплексната проверка на 14.05.2010 г. 

 


