
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„СОКОТАБ”ЕООД-с.Радиново 

 
         На основание Заповед №РД-109/09.06.2010г. и Заповед №РД-129/01.07.2010г.  
на Директора на РИОСВ – Пловдив беше извършена проверка на „Предприятие за 
преработка на ориенталски тютюни”,  собственост на „Сокотаб” ЕООД – Индустриална 
зона, с.Радиново. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по 
компонент въздух, води  и  фактори на въздействие -  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. Подобект „Прахово стопанство” и обособени към него шумозащитни екрани; 
3. Пречиствателна станция; 
4. Места 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 
„Предприятие за преработка на ориенталски тютюни”,  собственост на „Сокотаб” 
ЕООД са изпускащи устройства към: 
-   2бр. котли, работещи на гориво природен газ; 
- 13бр. изпускащи устройства към подобект „Прахово стопанство”, снабдени с 
пречиствателни съоръжения- батерия филтри.  
    В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г., от страна на дружеството се 
провеждат собствени периодични измервания на вредностите, като резултатите се 
представят пред РИОСВ-Пловдив в нужния формат. Не са установени несъответствия с 
НДЕ. 
    От извършения оглед на площадката се констатира, че при почистване на ръкавите 
на пречиствателните съоръжения се създават условия за неорганизирано емитиране 
на прахообразни вещества, вследствие липсата на подходящо оборудване за 
събиране и отвеждане  на уловения прахообразен материал. В тази връзка на 
дружеството са дадени предписания. 

2. Компонент  „Води”- 
    Дружеството притежава Разрешително за заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект с №337-400-53 от 23.11.2009г. Изпълняват се условията и 
сроковете , отразени в цитираното разрешително. 

3. Фактор „Шум”- 
    В РИОСВ-Пловдив е представен доклад с резултати от собствени периодични 
измервания на показателите за шум в околната среда от обекта. Измерванията са 
проведени след реализиране на технически мерки за намаляване на излъчвания шум 
в околната среда. Измерените на 21.04.2010г. стойности не превишават нормативно 
регламентираните гранични стойности на нивата на шум по границата на 
производствената площадка. 
    При извършения оглед на площадката се констатира, че са изградени шумозащитни 
екрани по границата на площадката в участъка срещу „Прахово стопанство”, както и 
пред вентилатори към пречиствателни съоръжения за пречистване на прахо-газови 
потоци. 

4. Фактор „Отпадъци”- 
   Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци с №-09-ДО-167-
01/04.10.2006г. При проверката на място се констатира, че се спазват условията , 
поставени в разрешението , а  именно : 



- Поставени са съдове и табели за временно съхранение на генерираните от 
дейността отпадъци; 

- Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №9 от 2004г. 
- Представени са договори с фирми за предаване на отпадъци от дейността, за 

последващо оползотворяване и рециклиране. 
   В резултат от направена проверка на дневник за продажби се установи, че 
дружеството не пуска на вътрешния пазар опаковани продукти. 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

 Да се предприемат незабавни действия по предотвратяване на 
неорганизираното емитиране на прахообразни вещества, при почистване на 
ръкавите към пречиствателните съоръжения, като се спазят изискванията на 
чл.70 от Наредба №1 /ДВ, бр. 64 от 2005г./. 

Срок: Веднага  
Отговорник: Управител на „Сокотаб” ЕООД. 
 

 За предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ-Пловдив. 
Срок: 15.07.2010г. 
Отговорник: Управител на „Сокотаб” ЕООД 

 
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.  


