РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Утвърдил:
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
ДОКЛАД
от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”Бъдещност” АД, гр. Чирпан. Дружеството е с основна дейност е проектиране,
производство и продажба на разпределители за хидравлични изделия, гр. Чирпан

На 29.03.2016 г. от експерти от РИОСВ – Стара Загора е извършена комплексна
планова проверка по фактор на околната среда отпадъци и компонент опазване на въздуха на
дружеството „Бъдещност”АД, гр. Чирпан с местонахождение: гр. Чирпан, Индустриална
зона.
Обхват на проверката: Проверката е по фактор на околната среда: управление на
отпадъците по годишен план по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), и подзаконовите
нормативни актове към закона, както и по компонент на околната среда опазване чистотата
на въздуха:
Направени констатации свързани с управление на отпадъците:
Отпадъци:
Дружеството притежава разрешение № 13-ДО-452-01/20.03.2013 г.
издадено от РИОСВ-Стара Загора, за дейности по третиране /съхранение, предварителна
обработка и рециклирането на черни метали, желязо и стомана и смеси от метали/.
Основните суровини са чист чугун внос от други страни, както и метални отпадъци, закупени
от лицензирани фирми, които извършват дейности с отпадъци от черни метали. Леенето на
металите се извършва в индукционна пещ. Неопасните и опасни отпадъци, образувани от
дейността на дружеството се предават на лицензирани фирми, съгласно сключени договори.
На площадката са предвидени помещения за съхраняване на различните видове отпадъци.
Площадките са оградени и са с обозначителни табели с код и наименование на конкретния
вид отпадък, който се съхранява. Към момента на проверката площадката за съхранение на
отработените масла е изцяло ремонтирана с нова трайна настилка и масивен навес с
обозначителни табели и ограничен достъп. При проверката са представени отчетни книги по
приложения, съгласно наредбата за отчетността. Осигурено е 24 часово видеонаблюдение
записите се съхраняват съгласно нормативните изисквания.
Констатации по компонент на околната среда опазване чистотата на въздуха:
Към момента на проверката горивната инсталация функционираща на твърдо гориво не
работи. Котелът е демонтиран от 2011 г. и в момента се използва водогреен котел с работна
среда вода, с ръчен и автоматичен режим. Видът гориво-природен газ. Всички цехове са
снабдени с аспирационни уредби, обхващащи две линии разположени в общ участък.
Общото изпълнение обхваща изработката на единични и двойни бордови смукатели и
колектори, разположени под ваните. Помещенията са оборудвани с центробежна
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

вентилационна система. За отвеждане на газовете от работните помещения се използват
скрубери-воден аспирационен тип.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното
законодателство:
При проверката не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното
законодателство и не са издавани предписания.

