






















Утвърдил: 
Директор н а «ИСК^а ̂ Шумен 

Доклад 

Относно: Извършена комплексна проверка на „Юлия Прес 2006" ЕООД, 
гр.Търговище 

На 23.02.2016 г. беше извършена проверка на „Юлия Прес 2006" ЕООД, 
гр.Търговище във връзка с прилагането, спазването и изпълнението на изискванията на 
законодателството свързано с опазването на околната среда по компоненти: опасни химични 
вещества, води и отпадъци. 

Цел на проверката: 
- Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), ЗЗВВХС /ДВ.бр.114 
от 2003 г., изм./. и Регламент 1272/2008 (CLP). 

Проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконови нормативни актове 
- Проверка във връзка с прилагането на ЗВ и подзаконови нормативни актове. 

Подробности за обхвата на проверката и инсталациите / дейностите на обекта, 
които са проверени: 

Извършена бе проверка на площадкова канализационна мрежа и локални 
пречиствателни съоръжения (ЛПС) за производствени отпадъчни води. 

Извършена бе проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси, 
които се използват за производствени нужди и начина им на съхранение, проверка на 
документацията, удостоверяваща изпълнението на Регламент 1907/2006 REACH. 

Проверка на местата за съхранение на отпадъците, договори с фирми за предаване на 
отпадъци и отчетност на отпадъците. 

Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 
екологичното законодателство: 

По направление отпадъчни води: 
Водоснабдяването на обекта за битови нужди се осъществява от селищната 

водопроводна мрежа на гр. Търговище и водоползване от язовир „Поляница" - промишлен 
водоизточник, като условно чиста промишлена вода, съгласно договор с „Напоителни 
системи". 

Извършена беше проверка на автомивка за автомобили, стопанисвана от „Юлия прес 
2006" ЕООД. Функционират 2 броя клетки на автомивката. Формират се отпадъчни води от 
измиването на автомобили. Същите се заустват в канализационната мрежа на гр. Търговище 
след пречистване в локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) - каломаусловител и утаител. 
При извършения оглед на пречиствателното съоръжение се установи, че същото 
функционира. В момента нивото на утайката е минимално. За състоянието на 
пречиствателното съоръжение се представи Експлоатационен дневник, койго се води 
редовно. Не са констатирани разливи и просмуквания на отпадъчни води по прилежащи 
земни площи. Последното почистване е извършено на 13.02.2015 г. от лицензирана фирма, гр. 
Варна, съгласно договор от 01.02.2015 г. за изчерпване и транспортиране на утайки от 
каломаслоуловителни шахти със срок на действие до 31.12.2018 г. За заустването на 
пречистените отпадъчни води беше представен договор № 30 от 21.03.2012 г. с 
„Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище, както и Констативни протоколи и 
Протоколи от изпитване от Лаборатория за изпитване на води към „В и К" ООД, гр. 
Търговище. Съгласно представените Констативни протоколи са установени отклонения от 
пределно допустимите концентрации на изпитваните показатели: ХПК, суспендирани 













































































































































































































































































































































































































































































































метална тръба се ползва за изпомпване на торова течност и наторяване на ниви, разположени 
източно от комплекса, не се установи изтичане на отпадъчни и замърсени дъждовни води от 
южния край на канавката през металната тръба - водосток в дере. 

Взеха се водни проби от заустена бетонова тръба с диаметър около 20 - 40 см, от която 
имаше минимално изтичане на води .Бяха взети и проби за установяване качеството на събраните 
дъждовни и замърсени води от земен ров - резервоар до канавка. 

Извърши се проверка надолу по течението на дерето, което се зауства в канавката от 
площадката на комплекса. В точка на дерето преди вливането му в Сеячка река, източно от село 
Славяново, в най - ниската част, не се установи по бреговете и по дъното отлагане на торова маса 
или частици от животинска тор или слама. Взеха се водни проби от тази точка на повърхностни 
води за установяване качеството им и степен на замърсяване. 

При проверката не се установи изтичане на отпадъчни води от дейността на обекта в 
прилежащи и близки обекти. 

Опазване чистотата иа атмосферния въздух: 

В инсталацията чрез процес на мезофилна ферментация се получава биогаз, който се изгаря 
в когенерационен модул. Същият е оборудван с двигател за вътрешно горене с искрово запалване. 
Отработените газове от ДВГ се изпускат в атмосферния въздух посредством ! брой изпускащо 
устройство. Газовата система е свързана с авариен изпускател снабден с клапан, който се отваря 
единствено при аварийни ситуации (в случай, че не се подава газ към ко — генерационния модул и 
налягането на газа в системата се повиши). Ферментаторът разполага с 2 бр. изпускащи 
устройства на водни предпазители срещу свръхналягане. Същите се активират при налягане на 
аварийния изпускател, т.е. няма изпускане на биогаз в атмосферата през изпускащите устройства 
на водните предпазители. 

При проверката се представи Протокол от изпитване № 32/15.02.2015 г. за проведени 
собствени измервания на вредни вещества в отпадъчните газове, формирани при работата на 
двигателя с вътрешно горене, изпускани в атмосферния въздух /същите са проведени съгласно 
изискванията на чл. 16отЗЧАВ/. 

Съгласно изискванията на чл. 31; т. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. /ДВ. бр. 31/1999 г., 
изм. и доп./, без да се засяга действието на чл. 16 от ЗЧАВ, операторът следва до проведе 
собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, 
формирани от ДВГ /двигател с вътрешно горене/ и изпускани в атмосферния въздух чрез 
монтирания към него димоход. Съгласно чл. 39 от Наредба № 6 /ДВ. бр. 31/1999 г., изм. и доп./, 
резултатите от собствените измервания се представят в РИОСВ - Шумен под формата на Доклад 
не по - късно от един месец от получаване на резултатите от същите. 

Превантивна дейност 

Във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на електроцентрала с мощност 500 
кв. работеща , чрез индиректно използване на биомаса от животински и растителни 
субстанции" от РИОСВ-Шумен е постановено Решение № ИГУ -39-ПР/2012 г. С писма 
изх.№6702/09.12.2013 г, и изх.№7146/25.02.2014г. РИОСВ-Шумен се произнася ,че увеличението 
на мощността на инсталацията от 500 кв. до 800 кв. и изграждането на краен склад, за отпадъчни 
води с вместимост 5000 куб. м не биха могли да се разглеждат като разширение или изменение на 
първоначални заявеното ИН, за което е постановено решението. Изграждането на краен склад за 
отпадъчни води с вместимост 5000 куб.м , /писмо изх.№7146/25.02.2014г7 не е реализирано 
поради невъзможност от извършване на строителни дейности, от преминаващ далекопровод с 
високо напрежение. 

Извърши се проверка във връзка с изпълнение на поставените условия в постановено от 
РИОСВ гр. Шумен Решение № ШУ-29-ПР/ 23.11.2015 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно 
предприятие в стопански двор с. Славяново, ПИ № 088095 с площ 5,786 дка и НТП: „Стопански 
двор" за преработка на 15-20 тона мляко дневно, преработващо само собствена суровина от 
животновъдната ферма за ЕРД в с. Славяново". При извършената проверка се констатира, че 




















