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Д О К Л А Д 

 
 

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено 
комплексно разрешително № 114/2006г. на оператор „Дуропак Тракия” 
АД, гр. Пазарджик. 

 
Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за 

управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха 
проверка на  „Дуропак Тракия” АД  по изпълнение на условия от КР 114/2006г. 

 
Проверката се осъществи в периода от 13.09. до 15.09.2011г. 

  Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за 
провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от 
Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 114/2006г. 

 Обхвата на проверката включва: Изпълнение на условия в комплексно 
разрешително № 114/2006г. за инсталации попадащи в обхвата на: 

-  т. 6.1 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. 
изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно Инсталация за производства на хартия и картон; 
-   т. 1.1 от Приложение № 4 на ЗООС - Инсталация за производство на топлоенергия. 

 
Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка 

със следните условия: 
 Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;   
 Условие № 3 - Обхват; 
 Условие № 4 - Капацитет на инсталациите; 
 Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС); 
 Условие № 8 - Използване на ресурси; 
 Условие № 9 - Емисии в атмосферата; 
 Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води; 
 Условие № 11 - Управление на отпадъците; 
 Условие № 12 - Шум; 
 Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване; 
 Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии. 

 
•   Резултати и заключения: 
От направената проверка се установи следното:   
 
По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -   
Експлоатират се разрешените с КР №114/2006 г. инсталации и съоръжения.  
По Условие 3.Обхват – няма промяна в дейността и границите на площадката. 

Оператоърт е в открита процедура по преразглеждане на комплексното разрешително във 
връзка с планирана промяна и влязла в сила нова нормативна уредба по околна среда.  

По Условие 4. Капацитет на инсталациите - по време на проверката не бяха 
представени данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в таблица 4.1 на 
КР. 

Към момента на извършване на проверката промишлената инсталация за производство 
на хартия  работеше при следното натоварване: 

- Инсталация за производства на хартия и картон – с натоварване приблизително 180 
т/24 ч.; 
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- Инсталация за производство на топлоенергия – в експлоатация са 3 бр. котли тип ДЕ 
25-24 всеки с номинална мощност 16.41 MW. 

По условие № 5. Управление на околната среда – Прилага се система за управление 
на околната среда, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително. 
Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на 
дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за 
управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на 
комплексното.  

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени 
нужди от подземен водоизточник – девет тръбни кладенци става единствено при наличие 
на издадено от съответния компетентен орган актуално разрешително за водоползване, по 
реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него. Всички разходни норми на 
единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са налични, дневниците и 
протоколите се водят. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за 
производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. 
Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества 
вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.  

 Не се установи употреба на суровини, химични вещества и смеси, различни от 
упоменатите в КР. Спазват се условията за съхранение на химичните вещества и смеси. 
Представени са информационни листове за безопасност. Не се установиха течове от 
резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на 
условията в разрешителното. 

Констатира се неизпълнение на Условие 8.3.4.6. Притежателят на настоящото 
разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на 
съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, 
спомагателни материали и горива към инсталациите по Условие 2 с експлоатационните 
изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия – Инструкцията по условието е 
налична. Но не бяха представени документи за проверка на съответствието на склада, в 
който се съхраняват химичните вещества и смеси. 

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Собствените периодични измервания се 
провеждат в срок съгласно условията посочени в разрешителното. Няма надвишения на 
индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително. 
Инструкциите са налични и се прилагат, заедно с дневниците и протоколите. 

Констатира се неизпълнение на условия:  
Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция 

за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 
площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези 
източници и предприемане на мерки за ограничаването им - Не е представена 
информация по условието. 

Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция 
за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и 
ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия - Не е представена 
информация по условието. 

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция 
за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване 
емисиите на интензивно миришещи вещества - Не е представена информация по 
условието. 

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – ПСОВ на площадката работи в 
нормален технологичен режим. Собствения мониторинг се извършва съгласно условията 
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от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения. 
Инструкциите са налични и дневниците се водят редовно. 

ПСБФВ работи в нормален режим, съгласно изискванията на условията в 
разрешителното. 

Отпадъчните води от миене на транспортните средства в автостопанството (площадка 
“Автогараж”), преди постъпване в ПСОВ преминават през съоръжение 
каломаслоуловител. При огледа на място се установи, че  входяща преливна шахта на 
каломаслоуловителя е запълнена и преливат води. Съоръжението е запълнено със 
значително количество утайки.  
         По условие № 11 – Управление на отпадъците – При извършената проверка на 
площадката се констатираха отпадъци, които не са класифицирани и не са включени в 
обхвата на условие 11.1.1 от КР, а именно:  
1. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 
2. Адсорбенти замърсени с опасни вещества; 
3. Излезли от употреба моторни транспортни средства; 
4. Тонер касети; 
5. Опаковки замърсени с опасни хим.вещества; 
6. Опаковки от дървесни материали; 
7. Биоразградими отпадъци от кухни, паркове и градини.  

С това операторът не е изпълнил условие 11.1.1 от КР, а именно: Образуваните 
отпадъци при работата на инсталациите да не се различават по вид (код и 
наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 
11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4., Таблица 11.5. и Таблица 11.6.  
          Констатира се също неизпълнение на условие 11.2.7. Притежателят на 
настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия 
– Оператоърт извършва контрол на начините на събирането на отпадъци, но резултатите 
не се документират. 

Площадките за временно съхрание на отпадъци отговарят на заложените в КР 
условия. Единствено за площадка № 39 – площадка да временно съхранение на отпадъци 
с код: 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, и 13 02 05* - 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, се 
установи, че същата е бетонирана с изградена обваловка, но съдовете за съхранение са 
разположени на открито. 

Разработени са и се прилагат изискващите се с условие 11 инструкции. 
Документирани са резултатите от извършените оценки на съответсвие, изискващи се с 
условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите 
коригиращи действия. 

По Условие № 12. Шум – През 2011г. година е извършено измерване/наблюдение на 
нивата на шум в определени точки по контур обхващ основните източници на шум на 
производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на 
площадката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. 
нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. 
Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и 
еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни 
нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на 
резултатите за което е съставен документ. 

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – Не е 
имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко 
отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат 
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необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. На територията на 
площадката са осигурени сорбиращи материали.  

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Не е възниквала 
крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Води се 
необходимата документация. Предприемат се организационни и технически мерки за 
предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на 
разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях. 
 

Предписания: 
 
На основание член 155 от ЗООС  на оператора „Дуропак Тракия” АД, гр. Пазарджик, 

са дадени следните задължителни предписания: 
 

 
1. Да се извърши класификация на констатираните нови видове отпадъци, съгласно 

изискванията на чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 
44/2004г).. 

Срок: 20.10.2011 г. 
Отговорник: Изп. Директор 

 
2. След извършване на класификация, да се уведоми компетентният орган – МОСВ-

София за наличието нови видове отпадъци на производствената площадка. Копие 
да се представи в РИОСВ-Пазарджик. 

 
Срок: след извършване на класификация  
Отговорник: Изп. Директор 

 
3. Да се предприемат технически мерки, с които да не се допуска и ограничи 

евентуално  проникване на дъждовни  води в съдовете за съхранение на отпадъци с 
кодове 13 01 10*  и  13 02 05* (площадка № 39, обозначена на Приложение 13а от 
заявлението). За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик. 

 
Срок: 20.10.2011 г.  
Отговорник: Изп. Директори 

4. Да установият  причините за констатираните несъответствия при изпълнението на 
условия: 8.3.4.6; 9.2.2; 9.2.3; 9.3.3; 11.2.7 от комплексното разрешително, както и да 
предложи конкретни мерки с подходящи срокове за привеждане в съответсвие с 
условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми писмено 
РИОСВ-Пазарджик. 

Срок: 20.10.2011г. 
Отговорник: Изп. Директори 

5. Да се почисти съоръжението каломаслоуловител намиращо се на площадка 
„Автгараж” към Дружеството. За изпълнението да се уведоми писмено РИОСВ-
Пазарджик. 

 
Срок: 20.10.2011г. 
Отговорник: Изп. Директори 
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6. Да се попълват редовно отчетните книги по отпадъците, предварително заверени в 
РИОСВ-Пазарджик,  съгласно изискванията на Наредба № 9/ 2004. 

 
Срок: постоянен, контролен: 20.10.2011г. 
Отговорник: Изп. Директори 

 
7. Да се актуализира програмата за управление на отпадъците, съгл. чл.31 от ЗУО  и  

същата да се представи в РИОСВ за утвърждаване.  
  

Срок: 18.11.2011г. 
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. Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните 
несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията 
на комплексното разрешително.    

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 
 
 
 


