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ДОКЛАД
за извършена планова проверка на 5 декември 2013 г., гр. Стралджа, общ. Стралджа

Обект: инсталация за изработване на керамични продукти-покривни керемиди и капаци, с Комплексно
разрешително /КР/ № КР № 65-Н0/2005г., актуализирано с решение № 65-Н0-И0-А1/2011 г.
Стопанисван от: „ Керамична къща Стралджа “ ЕООД
Цел на проверката: контрол по изпълнение на условията от Комплексно Разрешително /КР/ № 65Н0/2005г., актуализирано с решение № 65-Н0-И0-А1/2011 г.
Режим на работа на инсталацията: прекъснат
Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-196/29.11.2013 г. на
Директора на РИОСВ-Стара Загора. За проверката операторът е уведомен с писмо изх. ЖКОС-23666/29.11.2013 г.
При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно
разрешително /КР/ №65-Н0/2005г., актуализирано с решение № 65-НО-ИО-А1/2011 г.:
Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
На площадката се експлоатира само разрешените в условието инсталации.
Условие № 5. Управление на околната среда
Частично се прилага системата за управление на околната среда, съгласно Решение № 65-Н0-И0А 1/2011 г.
Условие № 8. Използване на ресурси
Условие № 8.1. Използване на вода
Използването на вода за питейно битови нужди е съгласно договор с „В и К” Ямбол, клон Стралджа.
Срокът на Разрешителното за водоползване е изтекъл към 15.11.2013 г.
Представена е информация за разход на вода за единица продукт за периода от м. 01.2013 г. до м.
10.2013 г. Разходите се документират в справки - таблици.
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на инсталацията за оросяване на глина, основен
консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията. Резултатите се документират в дневник
ежемесечно.
Прилага се инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката. Резултатите
от проверките се документират в дневник. Записи се водят всеки месец. От началото на годината до
момента на проверката не са установени течове.
Условие 8.2 Енергия
Представена е справка по месеци за изразходваната електроенергия. Оценка на съответствие се
извършва след приключване на календарната година.
Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на вакуум пресите в участък формоване на
глина- основен консуматор на ел. енергия. Резултатите се документират в дневник.
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Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана
електроенергия с определената в КР годишна норма на ефективност, в това число установяване на
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Представена е справка за изразходваните количества глина по месеци спрямо произведената продукция,
направени са изчисления за единица продукт.
За тунелните пещи, генераторите за топъл въздух и за сушилнята за аксесоари се използва гориво
природен газ. Разходите на природен газ за всеки месец се документират.
Прилага се инструкция, осигуряваща измерването на използваните суровини и горива. Документирането
на резултатите се извършва в справки-таблици
ежемесечно, спрямо количеството произведена
продукция.
Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на измерените количества суровини и горива с
определените в КР годишни норми за ефективност.
Условие № 9. Емисии в атмосферата
При извършената проверка се констатира, че се използва 1 брой - Ръкавен филтър към ИУ №5 Мелница за грубо смилане на глината.
Изготвена е документация за пречиствателното съоръжение - Ръкавен филтър към ИУ №5 с определени:
контролирани параметри, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри; честота на
мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на
контролираните параметри.
При извършената проверка бе представена документация за прилагане на инструкция за поддържане на
оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на
пречиствателното съоръжение.
Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух,
организирано през изпускащите устройства, описани в КР.
При проверката
бе представена документация за прилагане на инструкция за извършване на
периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване
на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води
Прилага се инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа за производствени води
на площадката, оценка на загубите от течове и предприемане на коригиращи действия, но не са
представени записи за 2013 г.
Не е изготвена и не е представена в РИОСВ документация за пречиствателното съоръжение /септична
яма/ с контролираните параметри, оптималните стойности на контролираните параметри, честота на
мониторинг, вид на оборудването за мониторинг, съгласно Решение № 65-Н0-И0-А1-ТП/2012г.
Не е изготвена и не се прилага инструкцията за периодична проверка на съответствието на оптималните
стойности на контролираните параметри на септичната яма.
Не са представени записи за извършен мониторинг на оптималните стойности на контролираните
параметри на септичната яма.
Не се прилага инструкция за оценка на съответствието на показателите от мониторинга на
пречиствателното съоръжение /септична яма/ с определените оптимални стойности, установяване
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Не е заплатена такса за заустваните отпадъчни води през 2012г.
Условие №11. Управление на отпадъците
Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават от разрешените в КР видове.
Инструкцията за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на
отпадъци с определените такива в условията на разрешителното не е актуализирана и не се
документират резултатите от изпълнението и.
Отпадъците се подлагат на натрошаване и смилане с цел на намаляване на техния обем и привеждане в
удобен за транспортиране и съхранение вид.
Осигурени са съдове за съхранение на опасните отпадъци и са обозначени местата за съхранение на
табели с надпис „опасен отпадък”със съответния код и наименование.
Не е въведена отчетна книга по Наредба № 2/201 Зг за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците.
Не се съхранява информацията, чието документиране се изисква за срок не по-кратък от пет календарни
години. По време на проверката не са представени договори или други документи, доказващи
движението и предаването на видовете отпадъци.

Условие №12. Шум
Операторът е извършил през 2012 година наблюдение на общата звукова мощност на площадката;
еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентното ниво на
шум в мястото на въздействие.
Разработена е инструкция за наблюдение и оценка на съответствието на установените еквивалентните
нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие.
На площадаката се съхраняват и бяха представени при проверката резултатите от оценката на
съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото
на въздействие с разрешените такива. Няма констатирани превишения на граничните стойности.
Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Прилага се инструкцията за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени
на открито. Документира се в дневник.
Изготвена е инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и
опасни вещества върху производствената площадка. До момента на проверката не са регистрирани
разливи на вредни и опасни вещества.
Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за
екологични щети и/или причинени екологични щети
При проверката е представен Вътрешен авариен план за 2012 г., утвърден от Управителя.
Условие №15. Преходни и анормални режими на работа
Прилагат се инструкциите за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, на инсталациите и за
документиране на дейностите. Водят се записи в журнали.
Изготвен е План за собствен мониторинг при анормални режими на работа на инсталацията.
шя по време на проверката, са дадени задължителни предписания.

