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Д О К Л А Д 
 
 

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР №    
81/2005г. на оператор „Огняново К” АД, Варов завод „Огняново”, землище на с. 
Огняново. 

 
 

Проверката в „Огняново К” АД, с. Огняново е във връзка с планирана годишна 
комплексна проверка на условията в издадено КР № 81/2005г. Присъстваха следните 
експерти от страна на РИОСВ-Пазарджик и Басейнова Дирекция за управление на водите 
Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР):  

Таня Апостолова – координатор на цялостната дейност по извършване на контрол 
за изпълнение на условията на КР;  

Инж. Г. Добрев – ст.екперт при БДИБР, 
и  
екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда при РИОСВ-

Пазарджик: Станислав Петров, инж. Стоянка Апостолова, инж. Диана Иванова, инж. 
Кирил Тарасенко, Иван Петков. 

 
 Проверката се осъществи в периода 22-24.06.2010 г. в следната хронология: 

- 22.06.2010г. – Условие № 8. Използвани суровини, спомагателни материали и 
горива; Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии. 

- 23.06.2010г. – Условие № 9. Емисии в атмосферата, Условие № 11. Управление на 
отпадъци; Условие № 12. Шум. 

- 24.06.2010г. – Условие № 8. Използвани ресурси-вода; Условие № 10. Емисии на 
отпадъчни води; Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от 
замърсяване; Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа. 

 
Всеки ден завърши със съставянето на Констативни протоколи, в които подробна 

са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:  
• За 22.06.2010г. е  съставен КП № 01-023 и бяха проверени:  

           Условия от Комплексно разрешително № 81/2005 : 
 Условие № 8. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – 8.2.3.1; 
8.2.3.2; 8.3.3.3; 8.2.3.4; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.7; 8.3.4.8; 
8.3.4.8.1; 8.3.4.8.2; 8.3.4.9; 8.3.4.10; 8.3.4.11; 8.3.4.12; 8.3.5.1; 8.3.5.2. 
 Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.7;  
            От проверката се констатира следното: 
            Изпълнени са следните условия: 
            Във връзка с изпълнение на условия: 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.7; 8.3.4.8; 8.3.4.8.1; 
8.3.4.8.2; 8.3.4.9, касаещи съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти, се извърши проверка на място. 

      При проверката не са констатирани нарушения, свързани със съхранението на 
химичните вещества и препарати. Няма промяна в местата и капацитета на складовете и 
съоръженията за съхранение. 

 Операторът е предприел допълнителни мерки да изгради канавка за събиране на 
разливи към площадката за съхранение на машинни масла. 
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  Изпълнени са следните условия: 8.2.3.1; 8.3.3.3; 8.2.3.4; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 
8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.7; 8.3.4.8; 8.3.4.8.1; 8.3.4.8.2; 8.3.4.9; 8.3.4.10; 8.3.4.11; 
8.3.4.12; 8.3.5.1; 8.3.5.2; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.7;  

 Неизпълнени са следните условия: 
 Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага 

писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените количества 
електроенергия с определеното такова в Условие 8.2.1. Инструкцията да включва 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия – няма изготвена инструкция съгласно условието. 

  Условие 8.3.4.12. Притежателят на настоящото разрешително да прилага 
инструкция за периодична проверка на съответствието на резервоарите и площадките 
за съхранение с  условията на разрешителното, установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия - няма изготвена инструкция 
съгласно условието. 
           С цел отстраняване на констатираните документални несъответствия са 
дадени следните предписания: 
 

1.   Да се преработят инструкциите по условия 8.2.3.1; 8.2.3.4, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.3.4.10.    
и 8.3.4.11., като се отстранят непълнотите и неточностите, свързани с прилагането 
на условията. Инструкциите подробно да указват начините за изпълнение на 
мерките по съответното условие. 

 
Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

2. Да се изготвят отделни инструкции по условия 8.2.3.2. и 8.3.4.12., които подробно 
да указват начините за изпълнение на мерките по съответното условие. 

 
Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

3. Да се отстранят неточностите при документиране на резултатите от изпълнението 
на инструкциите по условия 8.2.3.2., 8.2.3.4., 8.3.2.1., 8.3.2.2., 8.3.4.10., 8.3.4.11. и 
8.3.4.12. Документирането да се извършва в пълно съответствие с условията и по 
реда, и начина, разписан в инструкциите. 

 
Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 

 
4. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик информация за броя и разположението на 

постоянните места за товарене и разтоварване на прахообразуващи материали. 
 
Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

5. Да се направи оценка за съответствието на постоянните места за товарене и 
разтоварване на прахообразуващи материали с условие 8.3.4.7. При установяване 
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на несъответствия да се препреприемат съответните корегиращи мерки. 
Резултатите от оценката да се представят в РИОСВ-Пазарджик. 

 
Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

6. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик информация за техническите и 
организационните мерки за предотвратяване и ограничаване на разливи на 
разтоварището за газьол. 

Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

7. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик оценка на възможността за изпускане, в 
резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, 
повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно 
замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. 

 
Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

8. Да се отстранят непълнотите при документиране на аварийните ситуации по 
условие 14.4. 

 Срок: 10.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 

 
       • За 23.06.2010г. е  съставен КП № 01- 024 и бяха проверени:  
                Условия от Комплексно разрешително № 81/2005: 

     Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4; 9.1.5.1; 
9.2.4; 9.3; 9.3.2; 9.3.3; 9.4.1; 9.4.3; 9.5; 9.6; 9.6.1.1; 9.6.2; 9.6.3; 9.6.4.1; 9.6.5.1; 9.6.5.3; 
9.6.5.4; 9.6.5.5. 
                Условие № 11. Управление на отпадъци –11.1.1; 11.1.3; 11.2.1; 11.2.1.1.; 11.2.2; 
11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.4.1; 
11.4.2; 11.4.3; 11.4.4; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.6.2; 11.7.1; 11.7.3; 11.8.1; 11.9.1; 11.9.4. 
                Условие №12. Шум. –  12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1;12.3.2. 
                 От проверката се констатира следното:  
                 Изпълнени са следните условия: 
                 Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4; 9.1.5.1; 
9.2.4; 9.3; 9.3.2; 9.3.3; 9.4.1; 9.4.3; 9.5; 9.6; 9.6.1.1; 9.6.2; 9.6.3; 9.6.4.1; 9.6.5.1; 9.6.5.3; 
9.6.5.4; 9.6.5.5. 
                 Условие № 11. Управление на отпадъци –11.1.1; 11.1.3; 11.2.1; 11.2.1.1.; 11.2.2; 
11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.4.1;  
11.4.2; 11.4.3; 11.4.4; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.6.2; 11.7.1; 11.7.3; 11.8.1; 11.9.1; 11.9.4.           
                 Условие №12. Шум. –  12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1; 12.3.2. 

 
 Констатирани са неточности по следните условия:  

Условия: 9.1.1.1; 9.1.4.1; 9.1.3; и 9.6.5.3. 
 С цел привеждане в съответствие с условията от КР са дадени следните 

предписания: 
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1. Във връзка с изпълнение на условие 9.3.2 е необходимо, операторът да опише 

всички източници на неорганизирани емисии генерирани от дейността на 
площадката, и да предложи необходимите мерки за предотвратяване/ намаляване 
на същите. 

Срок: 15.09.2010г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

2. Да се отстранят констатираните неточности по изпълнение на условия 9.1.1.1; 
9.1.4.1; 9.1.3; и 9.6.5.3. Документирането да се извършва в пълно съответствие с 
условията и по реда, и начина, разписан в инструкциите. 

Срок: 15.09.2010г. 
Отговорник: Изп. Директор 

 
  • За 24.06.2010г. е  съставен КП № 01- 025 и бяха проверени:  

             Условие № 8. Използване на ресурси. – 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7.1; 
8.1.7.2; 8.1.7.3; 8.1.7.4; 8.2.2. 
             Условие № 10. Емисии на отпадъчни води. – 10.1.1.1; 10.1.3.2; 10.1.4.1.1; 
10.1.4.2; 10.1.4.3; 10.1.4.4; 10.1.4.5; 10.2.1.1; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.3; 10.3.4. 
             Условие № 13. Опазване на почвата и подземните вози от замърсяване – 13.1; 
13.2; 13.3; 13.4; 13.7.1; 13.7.2.1;13.7.2.2. 
             Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа – 15.1; 15.2; 15.3; 15.4;  
             От проверката се констатира следното:  
              
             Изпълнени са следните условия: 
             Условие № 8. използване на ресурси. – 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7.1; 
8.1.7.2; 8.1.7.3; 8.1.7.4; 8.2.2. 
            Условие № 10. Емисии на отпадъчни води. – 10.1.1.1; 10.1.3.2; 10.1.4.1.1; 10.1.4.2; 
10.1.4.3; 10.1.4.4; 10.1.4.5; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.3; 10.3.4. 
            Условие № 13. Опазване на почвата и подземните вози от замърсяване – 13.1; 
13.2; 13.3; 13.4; 13.7.1; 13.7.2.1;13.7.2.2. 
            Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа – 15.1; 15.2. 
 
            Констатирани са несъответствия по следните условия:  
            Условие 8.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага 
инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване при работа на 
Инсталация за производство на негасена вар в десет броя шахтови пещи – няма 
изготвена инструкция. 
    Условие 10.2.1.1. Битово-фекалните води от площадката да се отвеждат 
единствено до изгребна водоплътна яма. Почистването и извозването на съдържанието 
и да се осъществява единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращо 
канализационната система и пречиствателна станция дружество и при спазване на 
условията в него. Не се разрешава заустване на битово-фекални води от площадката. – 
Няма наличен Договор. До момента на проверка не се е налагало изгребване на 
водоплътната яма. 
             Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага 
инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включваща 
продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. 
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Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от 
контролния орга – няма изготвена инструкция. 
              Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за 
мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който да включва 
като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните 
емисии и начините за тяхното измерване и контролиране – няма изготвен План съгласно 
условието. 
             При проверката се констатира също: 
             Операторът е започнал изграждане на „Оборотна система за ползване на водите от 
хвостохранилището”. Пречистените води от хвостохранилището ще се събират в 
резервоар с обем 150 куб.м., оттам водите ще се припомпват и чрез напорен водопровод, 
ще се използват за производствени нужди. По този начин ще се намали разхода на свежа 
вода използвана в производството. За предвидената дейност операторът не е уведомил 
компетентният орган МОСВ, гр. София. 

За привеждане в съответствие с условията от разрешителното са дадени 
следните предписания: 

 
1. Дружеството да уведоми компетентният орган – Министерство на околната среда и 

водите, гр. София (дирекция „Превантивна дейност”) за намерението си да изгради 
„Оборотна система за ползване на водите от хвостохранилището”. Копие от 
уведомлението да бъде изпратено в РИОСВ-Пазарджик. 

Срок: 23.07.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

2. Във връзка с изпълнение на условие 8.1.5 и 15.3 е необходимо, операторът да 
изготви съответните инструкции във връзка с изискванията на условията. 

Срок: 23.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

3. Да се отстранят констатираните неточности по изпълнение на условия 8.1.6; 
10.1.4.2; 10.1.4.3; 10.1.4.4. Документирането да се извършва в пълно съответствие с 
условията и по реда, и начина, разписан в инструкциите. 

Срок: 23.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 
 

4. Да се представи копие на документ показващ платена такса за ползване на  воден 
обект, съгласно условие 10.1.4.5. 

Срок: 23.08.2010 г. 
Отговорник: Изп. Директор 

    
5. Във връзка с изпълнение на Условие 10.2.1.1, да бъде представено в РИОСВ-

Пазарджик, копие на Договор с експлоатиращо канализационната система и 
пречиствателна станция Дружество. 

Срок: при подписване на Договор 
      Отговорник: Изпълнителен Директор 
 

6. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик План за мониторинг при анормални режими 
на инсталациите по Условие 2, съгласно условие 15.4 от КР. 
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Срок: 23.08.2010 г. 
      Отговорник: Изпълнителен Директор 

 
   ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

    Основните пропуски са свързани с оценката, документирането и 
докладването на несъответствията, проверките, анализите и коригиращите 
мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.  

  Оператора не е информирал компетентния орган (Министерство на околната 
среда и водите, гр. София) за намерението си да изгради „Оборотна система за 
ползване на водите от хвостохранилището”. 

                         
 

 УТВЪРДИЛ:     
  ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ 
 Директор на РИОСВ-Пазарджик 

 
 


