
                                                                     Д О К Л А Д  
 

ОТНОСНО:  Извършена проверка  на  обект „Цех за месодобив и месопреработка” с. 
Бенковски, Община Марица на „Братя Къртеви” ООД с. Радиново, Община Марица 
 
На основание Заповед РД - 152 / 27.07.2010 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка 
с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2010 
год. на 14.09.2010 год.  е извършена комплексна проверка на обект „Цех за месодобив и 
месопреработка” с. Бенковски  на „Братя Къртеви” ООД с. Радиново, Община Марица  
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 е производството на трупно месо от свине, ЕПЖ, ДПЖ и варено 
пушени заготовки, сурово пушени деликатеси, сурово пушени колбаси, създарма и 
кървавица. Дейността се осъществява в два основни цеха – цех за месодобив  и цех за 
месопреработка. При проверката се констатира, че работи само цех за месопреработка. 
На площадката са изградени паровараилна камера – 2 бр.; ЛПСОВ и площадка за временно 
съхранение на отпадъци. 
3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
 3.1.По компонент въздух – източници на емисии по смисъла на ЗЧАВ на територията на 
обета са изпускащи устройства към 2 бр. пароварилни камери. От страна на дружеството се 
провеждат СПИ на вредности по по смисъла на глава V от Наредба № 6/1999 г. /ДВ бр. 31 от 
1999 год/. През 2009 год. е въведен в експлоатация котел с мощност 400квт, работещ с 
гориво нафта, които се използва за отопление. Към момента на проверката дружеството не 
притежава актуализиран план за мониторинг изготвен съгласно изискванията на чл11 и чл.12 
от Наредба № 6/1999 г. /ДВ бр. 31 от 1999 год/.  
 
3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – „Братя Къртеви” ООД има издадено Разрешително 
за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води № 0734 / 17.06.2005 год. 
продължено с Решение № 282 /24.04.2008 год. от БДУВ ИБР- Пловдив. Отпадъчните води 
формирани от дейността на обекта се пречистват в локално пречиствателно съоръжение  за 
биологично пречистване. ЛПСОВ е комбиниран тип и работи на прекъснат режим. Работи 
неефективно. Изпускането на отпадъчните води е преди започване на работната смяна. На 
изход ЛПСОВ няма изтичане на отпадъчни води. В момента на проверката работи само цех 
за месопреработка.  Приемник на отпадъчните води съгласно РЗ е  отводнителен канал ГК2, 
който се влива в р. Марица. Представени са протоколи от проведен собствен мониторинг. 
Извършена бе проверка на ГК-2 в района на заустването на отпадъчните води от обекта. Не 
се констатира наличие на кръв и отпадъчни продукти от клането на животни /ципи, кожички 
и други изрезки/.Въпреки, че на изход ЛПСОВ няма изтичане /крана е затворен/, от 
заустващата тръба в мястото на заустване се констатира изтичане на вода. Изискана е 
информация за всички подобекти на „Братя Къртеви” ООД в района на  цеха за месодобив и 
месопреработка, източници на отпадъчни води. 
 
3.3.Фактор отпадъци –  Дружеството притежава утвърдена програма за управление на 
дейностите по отпадъците и разрешение издадено съгласно изискванията на чл.12 от ЗУО. 
При проверката на обекта се констатира, че дружеството спазва условията поставени в 
Разрешение № 09-ДО-892-00/06.11.2009 год.издадено от РИОСВ- Пловдив, а именно спазват 
се условията за разделно събиране и временно съхранение на формираните отпадъци; води се 
отчетност съгласно изискванията на чл.25 от ЗУО и Наредба № 9/2004 год. Представени са 



договори за предаване на отадъци с кодове 200121* и 020202. За останалитеотпадъци 
включени в разрешителното не са представени договори касаещи тяхното предаване и 
третиране. 

 
4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следв: 

 Да се представи пред РИОСВ- Пловдив актуализирана информация за планиране на 
измерванията на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух съгласно чл.11 и 
12 от Наредба № 6/1999 год .                                     

                                                                                            Срок на изпълнение -30.09.2010 год.  
 Да се представят пред РИОСВ - Пловдив копия от липсващите договори за предаване 

на формираните от дейността на обекта отпадъци   
                                                                                             Срок -23.09.2010 год..                                           
 Да се представи актуализирана информация на източниците на формираните 

отпадъчни води                                                            Срок – 14.10.2010 год 
 В РИОСВ- Пловдив да се представи оценката за риска изготвена във връзка с 

изискванията на ЗОПОЕЩ /ДВ бр.43 от 2008 год. /             
                                                                                             Срок -23.09.2010год.                                             

 
Отговорник по изпълнение на дадените предписания  е Управителя на „Братя Къртеви” ООД 
с. Радиново, Община Марица. 
 

5.Съответствие, последващ контрол 
За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време 
на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и 
отговорник. 
 
Директор на РИОСВ- Пловдив ................................................... 

                                                               инж. Валя Атанасова 

 

 
Извършили проверката: 
 
1. Величка Хаджитодорова –................................................ 
 
2. Даниела  Грънчарова – ................................................. 
 
3. Щерю Димитров   - ............................................................. 
   
 
 


