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Д О К Л А Д 
 

 
относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР №    

114/2006г. на оператор „Дуропак Тракия Папир” АД, гр. Пазарджик. 
 
 
Проверката се осъществи в периода 26-28.10.2010г. от екип експерти на 

РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ-Пазарджик № РД-09-
052/15.02.2010г.) и представител на Басейнова Дирекция за управление на водите 
Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) в следната хронология: 

- 26.10.2010г. – Условие № 5. Управление на околната среда; Условие № 8. 
Използвани суровини, спомагателни материали и горива; Условие № 9. Емисии 
в атмосферата; Условие № 12. Шум; Условие № 14. Предотвратяване и 
действия при аварии. 

- 27.10.2010г. – Условие№ 8.  Използване на ресурси – вода; Условие №10. Емисии 
на отпадъчни води; Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от 
замърсяване. 

- 28.10.2010г. – Условие № 11. Управление на отпадъци; Условие № 13. Опазване 
на почвата от замърсяване. 

 
Всеки ден завърши със съставянето на Констативни протоколи, в които 

подробно са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:  
• За проверката на 26.10.2010г. се  състави КП № 01-040 и бяха проверени:  

Условия от Комплексно разрешително № 114/2006г : 
Условие № 5. Управление на околната среда - 5.1.1; 5.8.1. 
Условие № 8. Използване на ресурси - 8.2.1.2; 8.2.1.3; 8.2.2.1; 8.2.2.1.2; 8.2.2.2.; 

8.2.2.3; 8.3.1.1; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 8.3.4.1.1; 8.3.4.1.2; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.5; 
8.3.4.6; 8.3.4.7. 

Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.4; 9.2.2.; 9.2.3; 9.3.3; 9.5.1.1; 
9.5.1.2; 9.5.1.2.1; 9.5.2.5. 

Условие № 12. Шум - 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.2.  
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 

14.6; 14.7.     
От проверката се констатира следното: 
По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството е разработило, 

внедрило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на 
условията в КР. Персоналът в Дружеството е запознат и извършва конкретните дейности 
по изпълнение на условията в разрешителното. Определени са лица, отговорни за 
изпълнението на условията в КР.  

По условие № 8. Използване на ресурси – Представени са процедури в 
съответствие с проверените условия. Документират се изразходваните количества 
електроенергия, топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива съгласно 
условията и процедурите. Извършва се оценка на съответствието на изразходваните 
количества ресурси съгласно условията. Представени са процедури и документи за 
извършване на редовна поддръжка на топлопреносната мрежа, тръбопреносната мрежа, на 
топлообменните/ електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателно 
оборудване. 

Всички химични вещества и препарати се съхраняват съгласно условията в 
информационните листове за безопасност. 
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Установени са пропуски, свързани с проверка и поддръжка на обваловките, както и 
с документирането на несъответствията. 

В инсталацията за производство на хартия, химичната смес „ЦЕРОЛ” не се 
използва. Същата е заменена с други химични вещества и смеси – „КЕМПАК” и 
„ХИДРОРЕКС”. С промяната във вида на химична смес, е нарушено условие 8.3.1.1 от 
КР.  Освен това, компетентният орган МОСВ – София не е уведомен за извършената 
замяна.  

По Условие № 9. Емисии в атмосферата – Притежателят на настоящото 
разрешително извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух съгласно изискванията на разрешителното. 
Извършва се оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните 
показатели с определените в разрешителното емисионни норми. 

При проверката се констатира нов източник (производствен) за организирано 
изпускане на емисии при експлоатация на „Инсталация за производство на клишета за 
офсетов печат”. 
          По Условие № 12. Шум – проведени са измервания съгласно изискванията на 
условието. Не е изготвена и не се прилага инструкция по условие 12.2.3.  
          По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Разработен е, и се 
прилага вътрешен авариен план. До момента на проверката не е възниквала аварийна 
ситуация. При проверката не са констатирани нарушения, свързани с безопасната 
експлоатация на обекта.  
  При извършения оглед на площадката се констатира: 
         1. Операторът експлоатира „Инсталация за производство на клишета за офсетов 
печат”, в която се извършва офсетов печат върху произведените опаковки. Инсталацията 
се отнася към „Инсталация за производство на велпапе, амбалаж”. Въвеждането на 
инсталацията в експлоатация представлява „промяна в работата на инсталацията” по 
смисъла на ЗООС. Тази промяна може да бъде разрешена с условията на КР след 
провеждане на процедура по преразглеждане и при необходимост актуализация на 
издаденото КР. Операторът не е провел процедура по промяна на издаденото КР. 
„Инсталация за производство на клишета за офсетов печат” не е включена в обхвата 
на условие № 2 и експлоатацията й не е разрешена с условията на КР. 
  2. Експлоатират се: резервоар за претоварване на разсол – 2 бр., мерник – дозатор, 
йоннообменен филтър, резервоар за мазут. Същите се отнасят към „Инсталация за 
производство на топлоенергия”.  (Инсталация в обхвата на приложение № 4). За 
разрешаване експлоатацията на гореописаните резервоари, операторът трябва да проведе 
съответните приложими процедури, след което експлоатацията им да бъде разрешена с 
условията на КР. Дружеството е уведомило МОСВ, за съоръженията, но не е провело 
указаната от компетентният орган процедура. 

• За проверката на 27.10.2010г. се  състави КП № 01-041 и бяха проверени: 
Условие№ 8  Използване на ресурси – вода – 8.1.1; 8.1.2; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7.1; 

8.1.7.2; 8.1.7.3. 
Условие №10. Емисии на отпадъчни води – 10.1.1.1; 10.1.1.2; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 

10.1.1.5; 10.1.1.6; 10.1.1.7.1; 10.1.1.7.2; 10.1.2.1; 10.1.4.1; 10.1.4.2; 10.1.4.2.1; 10.1.4.3; 
10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.4; 10.2.1.4.2; 10.2.4.2; 10.4. 

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.1; 
13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.8.1; 13.8.2;  
           От проверката се констатира следното: 

  По Условие № 8. Използване на ресурси – вода – Изразходваните количества 
вода за производствени нужди се документират съгласно условията. Извършва се оценка 
на съответствието на измерените количества вода за производствени нужди с 
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определените такива в условията на разрешителното. Представени са процедури и 
документи за извършване на редовна поддръжка на водопроводната мрежа. 

 По Условие № 10. Емисии в отпадъчните води – Към момента на проверката 
Пречиствателната станция за третиране на отпадъчни води работи в нормален 
технологичен режим. Извършва се собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни  води 
и битово-фекален поток, съгласно изискванията на  условията от КР. Документират 
резултатите от извършената оценка на съответствието на резултатите от собствения 
мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води 
дадени в КР.  

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения съгласно 
таблица 10.1.1.4 и таблица 10.2.1.1. от КР. Резултатите се документират и съхраняват. 
Представени са експлоатационни журнали на ПСОВ.  

Документира се и се съхранява информацията за преноса на замърсители с 
отпадъчните води, необходима за докладване към Европейски регистър на изпускането и 
преноса на замърсители. 

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –  
Представени необходимите  инструкции към условието. Осигурени са сорбиращи 

материали за почистване в случай на разливи. 
Не е имало случай на аварии, които могат да предизвикат замърсяване на почви и 

подземни води. Няма данни за пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества 
в подземните води.  

• За проверката на 28.10.2010г. се  състави КП № 01- 042 и бяха проверени:  
           Условия от Комплексно разрешително № 114/2006 г.: 
           Условие 11. Управление на отпадъци 11.1.1; 11.1.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 
11.2.7; 11.2.8; 11.2.9.1; 11.2.9.2; 11.2.10; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 
11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13; 11.3.17; 11.4.1.1; 11.4.1.2; 11.4.2; 11.4.3; 11.4.4; 
11.5.1; 11.5.3; 11.5.6; 11.5.6.1; 11.5.7; 11.5.9; 11.6.1; 11.6.2; 11.6.6; 11.7.1; 11.7.3; 11.8.3; 
11.8.3.1. 
            Във връзка с изпълнение на условия: 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.5.1; 
11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.11; 11.3.12; 11.3.13 се извърши проверка на 
място на съответните площадки. 
           От проверката се констатира следното:  

1. Площадките за временно съхрание на отпадъци отговарят на заложените в КР 
условия. Налични инструкции и процедури към условие 11. 

 2. Констатираха се отпадъци, които не са класифицирани и не са включени в 
обхвата на условие 11.1 от КР:  
2.1. болнични отпадъци от здравния пункт в Дружеството;  
2.2.опасни отпадъци от мазутното стопанство на Дружеството; 
2.3. нов вид осветителни тела в цеховете на Дружеството. Това ще доведе до формиране 
на нов вид отпадък. 

3. Отпадъци с кодове: 
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез 
развлакняване на отпадъчна хартия и картон, 

- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, 
различни от упоменатите в 03 03 10 (микровлакна и силикатни частици),  
се транспортират от Дружеството и се депонират на определено място на градското 
сметище в Пазарджик. Операторът няма разрешение за този вид дейност. 

4. Процедурата по основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за 
обезвреждане чрез депониране е отпочната, но не е довършена. 
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В резултат на направените по време на проверката констатации, с цел 
отстраняване на несъответствията с условията в КР са дадени следните предписания: 

Предписания, срокове, отговорници:  
1. Да се отстранят констатираните несъответствия във връзка с изпълнение на 

Условие 12.2.3 и Условие 12.3.2. 
Срок: 10.12.2010г.  
Отговорник: Изп. Директори 

 
2.  Да се представи в РИОСВ-Пазарджик подробна инструкция и оценка, съгласно 

условие 14.3.  
Срок: 10.12.2010г 
Отговорник: Изп. Директори 

 
3. Да се приложат технически мерки за възстановяване на цялостта и 

непропускливостта на обваловките на резервоарите за „Разсол”. 
 
Срок: 10.12.2010г 
Отговорник: Изп. Директори 

 
4. Да се отстрани замърсената вода, остатъците от нефтопродукти и растителността от 

обваловката на резервоарите за съхранение на отпадък с код 13 05 03. 
Срок: 19.11.2010г. 
Отговорник: Изп. Директори 

 
5. Да се преразгледат и при необходимост да се актуализират инструкциите за 

проверка и поддръжка на обваловките. 
Срок: 10.12.2010г 
Отговорник: Изп. Директори 

 
6. Да се уведоми компетентният орган (МОСВ, гр.София, Дирекция „Превантивна 

дейност”) за извършената замяна на употребявания при работа на инсталацията за 
производство на хартия и картон спомагателен материал – церол с химичните 
вещества „кемпак” и „хидрорекс”. Копие от информацията да бъде представена в 
РИОСВ-Пазарджик. 

Срок: 24.11.2010г 
Отговорник: Изп. Директори 
 

7. Да се отстранят констатираните несъответствия във връзка с изпълнение на 
Условие 11.7.3. 

Срок: 10.12.2010г.  
Отговорник: Изп. Директори  

 
8. Да се извърши класификация на новите видове отпадъци, съгласно изискванията на 

чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004г). 
Срок: 10.12.2010г.  
Отговорник: Изп. Директори  

 
9. Да се уведоми компетентният орган – МОСВ-София за наличието нови видове 

отпадъци на производствената площадката. Копие да се представи в РИОСВ-
Пазарджик. 

Срок: 10.12.2010г.  
Отговорник: Изп. Директори 
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10. Във връзка с изпълнение на Условие 11.8.3., да се довърши започнатата процедура 

по основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за обезвреждане чрез 
депониране. Копие на документите да се представят в РИОСВ-Пазарджик. 

Срок: 20.02.2011г.  
Отговорник: Изп. Директори 

Заключение:  
Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на околната среда 

(СУОС) отговаряща на условия в разрешителното.  
Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен 

мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха и водите. Провежданият 
мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения за третиране на 
отпадъчни води е съгласно заложените в разрешителното условия. 

Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните 
несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията 
на комплексното разрешително.    

Установените пропуски са свързани с: 
-  проверка и поддръжка на обваловките, както и с документирането на 

несъответствията; 
- употреба на спомагателен материал невключен в обхвата на 

разрешителното; 
-    промяна във вида на химична смес, която се употребява в инсталацията за 

производство на хартия. Компетентният орган МОСВ – София не е уведомен за 
извършената замяна; 
  -  експлоатират се „Инсталация за производство на клишета за офсетов 
печат” и резервоари към „Инсталация за производство на топлоенергия”. 
Експлоатацията на инсталацията и резервоарите може да бъде разрешена с 
условията на КР след провеждане на процедура по преразглеждане и при 
необходимост актуализация на издаденото КР. Дружеството е уведомило МОСВ, но 
не е провело указаната от компетентният орган процедура. 

 
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за 
тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена 
последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. 
                     
 УТВЪРДИЛ:     
 
 ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ 
 Директор на РИОСВ-Пазарджик 
 
 
 


