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1. Уводна част 

1) Наименование на инсталациите  

Инсталация за производство на хартия и картон 

2) Адрес по местонахождение на инсталациите 

гр. Пазарджик, кв. Главиница, Ди Ес Смит България АД 

3) Регистрационен номер на Комплексно разрешително 

114/2016 г.   

4) Дата на подписване на Комплексното разрешително 

13.07.2016 г. 

5) Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително 

09.08.2016 г. 

6) Оператор на инсталацията  

Ди Ес Смит България АД 

7) Адрес, тел. номер, факс, e-mail на оператора  

гр. Пазарджик, кв. Главиница 

тел. : 034/ 401 202, факс: 034/ 449 000, e-mail: trakia@dssmith.com 

 8) Лица за контакт: 

Инж. Атанас Калудов - Изпълнителен директор 

Д-р Даринка Деспотова – Изпълнителен директор 

9) Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицата за контакт 

гр. Пазарджик, кв. Главиница 

тел. : 034/ 401 202, факс: 034/ 449 000, e-mail: trakia@dssmith.com 

10) Описание на дейностите и производствен капацитет на всяка от инсталациите 

 

Инсталация за производство на хартия и картон (ИПХК) 

Разпускане на отпъдъчната хартия и целулоза с вода. Сортиране, очистване и 

композиране на хартиената маса. Формиране и изсушаване на произвежданата хартия. 

Деролиране на произведената хартия на рола.  

Капацитет на инсталацията –  400 т/ денонощие (абс. сухо вещество) .  

Производство на хартия и картон за 2017 г. – 85 472 т/год или 272.2 т/ден (при 314 

работни дни).  

11) Организационна структура на Дружеството, отнасяща се до управлението на 

околната среда: 

Утвърдена е структурна схема за управление на Ди Ес Смит България АД.  

С утвърдена от Изпълнителните директори инструкция е определен персоналът, който 

извършва конкретни дейности по изпълнение на условията от КР.  

12) РИОСВ на чиято територия са разположени инсталациите    

РИОСВ, гр. Пазарджик.  

13) Басейнова дирекция на чиято територия са разпаложени инсталациите    

БДУВ -Източно беломорски район, гр. Пловдив 

2. Управление на околната среда (СУОС) 
 

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация, поддръжка, мониторинг и 

оценка на съответствието по Условие 5.1, Условие 5.2, Условие 5.3, Условие 5.4.  
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Изготвена е и се прилага писмена процедура за установяване на причините за 

несъответствия и педприемане на коригиращи действия по Условие 5.4. 

Изготвена е процедура и се извършва проверка за наличие на нова нормативна уредба по 

околна среда, както и за изменения на действащите нормативни актове. При промяна в 

нормативната уредба или нов нормативен акт се извършва оценка на съответствието с 

изискванията по Условие 5.5. Списъкът с актуалната нормативна уредба и оценката на 

съответствието с нормативните документи се преразглежда при всяка промяна. Двата 

документа са общодостъпни за персонала на дружеството в електронен вид на вътрешния 

фирмен портал. В случай на констатиране на несъответствие се прави запис в дневник за 

констатиране на несъответствия, в него се документират и предприетите коригиращи 

действия за отстраняването му. През изтеклата година не са констатирани несъответствия 

в следствие на промени в нормативната уредба.Резултатите се документират и 

съхраняват. 

По Условие 5.6 се извършва документиране на всички изисквани с КР данни и 

информацията се съхранява. 

Няма затруднения при изпълнение на изискванията на условията от КР и внедряването на 

СУОС. 

Уведомяване: 

Информация по Условие 7.8 по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4 

По Условие 7.1  

През 2017 г. не е имало аварийни или други замърсявания и не се е налагало 

уведомяване на съответните органи. 

По Условие 7.4 

На 06.12.2017 г. с писмо е изпратена информация за Планирана промяна : 

1. Изграждане на резервоар за съхранение на пълнител за производството на хартия 

2. Частична промяна на инсталация за производство на хартия и картон, включваща 

изграждане на система “heat recovery”. 

3. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 
Таблица 3.1 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

м3 

 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

(годишна норма 

за ефективност)  

м3/ед.продукт 

Използвано 

годишно 

количество,  

м3 

Използвано 

количество за 

ед. продукт, 

м3/т 

Съответ

ствие 

Подземен 

водоизточник 
- 27 2 184 596 25,56 Да 

 

Документирането на данните се извършва съгласно инструкция по изискванията на 

Условие 8.1.5.1 и Условие 8.1.5.2.    

Извършена е оценка на съответствието по Условие 8.1.5.3 не е констатирано 

несъответствие.  

За инсталация за производство на хартия и картон, използваното количество свежа вода 

за един тон хартия за последните пет години е както следва : 

 

2012 г. – 3 734 681 м3 

2013 г. – 2 350 320 м3 

2014 г. – 1 969 748 м3 

2015 г. – 1 969 748 м3 

2016 г. – 1 948 075 м3 
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За последните пет години не са констатирани несъответствия в консумираната вода, с 

определените такива в условията на КР.  

 

По Условие 8.1.3 -  Инструкциите за експлоатация и поддръжка на инсталациите и 

съоръженията по условие 8.1.3 : 

 хартиена машина КП 23-сприски високо и ниско налягане за почистване на 

филците на ситова и пресова част – 9 бр. проверки, не са констатирани 

несъответствия 

 за разтваряне на нишестето, основен консуматор на вода за производствени нужди 

– извършени са 33 бр. проверки на реактори за нишесте и помпи,не са 

констатирани несъответствия. 

В изпълнение на условие 8.1.4. през годината са извършени 4 планови прегледа на 

водопроводната мрежа за промишлени води и на водопроводната мрежа за питейни води. 

Няма констатирани течове.  

3.2. Използване на енергия   
 

Таблица 3.2. 
 

Инсталация 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

MWh / единица 

продукт 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

MWh / т 

Съответ

ствие 

Електроенергия ИПХК 0,8 0,5338 Да 

Топлоенергия ИПХК 1,8 1,864 Не 

 

Използване на електроенергия 

През 2016 г. използваната електроенергия е 45 6266 MWh. 

Документирането на данните се извършва съгласно инструкция по изискванията на 

Условие 8.2.2.1 и Условие 8.2.2.2. 

 

Използваната ел. енергия от инсталацията, включена в КР се отчита по показанията на 

електромерите от отдел енергоснабдяване.  

Изградена е система за енергиен мениджмънт, чрез която се контролира разхода на 

електро и топло енергия на инсталацията за всеки час.  

 

Изразходваното количество ел. енергия за тон продукт се изчислява по формулата : 

количество изразходвана ел. енергия/ количество произведен продукт = ел. енергия за 

тон продукт.   

 

За инсталация за производство на хартия и картон, използваното количество енергия за 

един тон хартия за последните пет години е както следва : 

 

2012 г. – 0,584 MWh/t 

2013 г. – 0,595 MWh/t 

2014 г. – 0,541 MWh/t 

2015 г. – 0,525 MWh/t 

2016 г. – 0,555 MWh/t 

 

За последните пет години не са констатирани несъответствия в консумираната 

електроенергия, с определените такива в условията на КР.  

Използване на топлоенергия  

 

Монтирани са измервателни устройства за отчитане на изразходваната топлоенергия от 

инсталациите. Изразходваната топлоенергия за 2016 г. е 159 327 MWh. 
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Документирането на данните се извършва съгласно инструкция по изискванията на 

Условие 8.2.2.1 и Условие 8.2.2.2. 

 

Причината за превишението на годишната разходна норма за топлоенергия повишаване 

на концентрацията на анионното нишесте, поради по-високи изискванията за качество. 

Повишената концентрация води до по-висок разход на топлоенергия за изсшаване на 

хартиеното платно. Работи се по проект за т.нар. „heat recovery”, което ще доведе до по-

добро използване на парата и съответно намаление на  необходимата за поизводството 

топлоенергия. 

 

За инсталация за производство на хартия и картон, използваното количество 

топлоенергия за производството на един тон хартия за последните пет години е както 

следва: 

 

2011 г. – 1,34 MWh/t 

2012 г. – 1,14 MWh/t 

2013 г. -  1,39 MWh/t 

2014 г. – 1,46 MWh/t  

2015 г. – 1,36 MWh/t 

2016 г. – 1,68 MWh/t 

 

По Условие 8.2.1.2. – През отчетната година са извършени 17 проверки на сушилните 

цилиндри на хартиена машина, основен консуматор на топлоенергия. Не са констатирани 

несъответствия. 

По Условие 8.2.1.3 – прилага се инструкция за проверка на състоянието на 

топлопреносната мрежа. През 2016 г. са извършени 5 проверки. Не са констатирани 

загуби.  

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива  
 

Инсталация за производство на хартия 

Използване на суровини  

 

Документирането на данните се извършва съгласно инструкция по изискванията на 

Условие 8.3.2.1 и Условие 8.3.2.2. 

 

Таблица 3.3.1 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

т 

Количестгво за 

единица продукт, 

съгласно КР (Годишна 

норма за ефективност) 

т/ед. Продукт 

Употребено 

годишно 

количество 

т 

Количество 

за ед. 

продукт, 

т/т 

Съответ

ствие 

Целулоза - 0,354 0 0 Да 

Проклейващи 

вещества 
- 0,002 22,4 0,0003 Да 

Багрила за хартии - 0,004 48,85 0,0006 Да 

Пълнители - 0,05 5774 0,06 Не 

 

Констатираното несъответствие по отношение на пълнители се дължи на все по-ниското 

качество на приманата отпадъчна хартия, което налага използването на по-голямо 

количество пълнители. Пазара в България на опаковки е ограничен и няма производство 

на хартии с първични/свежи дървесни влакна (Крафт и полуцелулоза) всяка година 

качеството на отпадъчната хартия се влошава. Това налага използването все повече 

химикали за запазване на качеството на произвежданата хартия. Правилото е, че едно 

първично влакна запазва доброто си качество до 6ти-7-ми път след рециклиране. В 

България няма статистика колко пъти се рециклира отпадъчната хартия, но със сигурност 

е над 6-7 пъти.  
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Подадени са необходимите докумени към компетентния орган за изменение на 

комплексното разрешително и увеличаване на нормите. 

Спомагателни материали  

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

т 

Количестгво за 

единица продукт, 

съгласно КР (Годишна 

норма за ефективност) 

т/ед. Продукт 

Употребено 

годишно 

количество 

т 

Количество 

за ед. 

продукт, 

т/т 

Съответ

ствие 

Почистващи 

филца 

препарати 

- 0,005 112,965 0,0013 Да 

Биоциди - 0,005 77,265 0,0009 Да 

 

3.4. Съхранение на суровини спомагателни материали, горива и продукти  
 

През 2017 г. не е използвано резервно гориво - мазут. Системата за съхранение и 

подаване на мазут е консервирана (преустановено е пароподаването и подгряването, 

обваловката не е нарушена, не се констатирани възможности за разливи и попадане в 

канализационната система), и е в готовно ст при необходимост да се разконсервира и 

пусне в действие.  

При направените проверки (ежедневно от обслужващия персонал) на площадките за 

съхранение на суровини, спомагателни материали и горива не са констатирани 

несъответствия. Извършени са и две проверки по инструкцията към КР. Не са 

констатирани несъответствия. 

С Писмо вх. № РД-17-3461/28.09.2017 г. е поискано пломбиране на резервоарите за 

мазут. На 20.11.2017 г. е извършено пломбиране от РИОСВ – Пазарджик на 

тръбопроводите за зареждане на резервоарите, с което не се допуска тяхното използване 

и не се достигат и надминават праговите количества за горива, посочени в Пр 3 от ЗООС. 

(КП № 01-25/20.11.2017г.) 

 

Условие 8.3.5.1 

Извършени са 4 бр. проверки на склад за химикали. Химикалите се съхраняват съгласно 

изискванията, описани в информационните листове за безопасност.  

Извършени 4 са  бр. проверки на тръбопреносната мрежа за течни суровини, 

спомагателни материали, горива и продукти. Не са констатирани течове.  

Извършени са 2 бр. проверки на резервоарите за съхранение и обваловките. Не са 

констатирани течове от резервоари и обваловки или наличие на течност в обваловките.  

 

По време на комплексна проверка 19-21.09.2017 г. бяха дадени 2 предписания по 

отношение на съхранение на суровини и спомагателни материали: 

1. Констатирано е, че на площадката не са налични разширени информационни листове 

за безопасност. В изпълнение на даденото с констативния протокол предписание е 

установен контакт с доставчиците и са поискани разширени ИЛБ. Получихме такъв лист 

само от един доставчик, за другите химикали ни бяха изпратени откази или листовете за 

безопасност, с които разполагахме до момента. 

2. В склад химикали не са обособени зони за разделно съхранение на химикали. Дадено е 

предписание, предприети са действия за обособяването на зоните и преместването на 

химикалите. При проверка на 20.11.2017 г. с КП № 01-25/20.11.2017г. е констатирано 

изпълнението на даденото предписание.  
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда : 

4.1. Докладване по Европейския регистър на емисиите на вредни 

вещества (ЕРЕВВ) и PRTR (табл. 1. )  
 

   Емисионни прагове 
Праг за 

пренос на 
замърсите
ли извън 

площадкат

а -колона 2 

Праг за 
производство 

№ 
№ 

CAS 
Замърсител 

Във 
въздух- 

колона 1a 

Във води- 
колона 

1b 

В почва- 
колона 

1с 

обработка 
или употреба 

колона 3 

   Kg/год Kg/год Kg/год Kg/год Kg/год 

 
2 

630-
08-0 

Въглероден 
оксид (СО) 

-  
(1 196) М 

    

 
3 

 
124-
38-9 

Въглероден 
диоксид 
(СО2) 

- 
(38 719 
600) С 

- -   

 
8 

 

Азотни 

оксиди 
(NOx/NO2) 

- 
(20 584) М 

    

 
11 

 
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
- 

(1 933) М 
    

 
12 

 
 

Общ азот  
- 

(21 348) М 
   

 
13 

 Общ фосфор  
- 

(678) М 
   

 
 

76 
 

Общ орг. 
въглерод 

(ТОС) 

(като общ 
въглерод или 

ХПК/ 3) 

 
14 662 

М 
   

 
 

86 

 

Финни 

прахови 
частици 

<10μm 
(РМ10) 

- 
 (4 362) М 

    

 

От посочените в таблица 1. замърсители по ЕРЕВВ и PRTR има превишение на праговата 

стойност за общ органичен въглерод във води. Използваният метод за получаване на 

резултатите е измерване. 

Описание на метода за получаване на резултатите 

 

 Изчислението на емисии от фини прахови частици в атмосферата за Инсталация за 

производство на хартия, докладвани по Европейския регистър на емисиите на вредни 

вещества (ЕРЕВВ) и PRTR е, както следва: 

Масов поток (кg/h), измерен за всяко изпускащо устройство (В1 ; В2 ; В3 ; В4 ) Х брой 

работни часове = количество емисии за една година.  

Сума от получените количества за всяко изпускащо устройство В1 + В2 + В3 + В4 = общо 

количество емисии за година.  

 Изчисление на емисии от органични вещества, определени като общ С за 

Инсталация за производство на хартия е, както следва: 

Масов поток (кg/h), измерен за всяко изпускащо устройство (В1 ; В2 ; В3 ; В4 ) Х брой 

работни часове = количество емисии за една година 

Сума от получените количества за всяко изпускащо устройство В1 + В2 + В3 + В4 = общо 

количество емисии за година.  

 Изчисление на емисии от органични вещества, определени като общ С за 

Инсталация за производство на клишета за флексопечат е, както следва: 
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Масов поток (кg/h), измерен за всяко изпускащо устройство (А1 ; А2 ; А3 ) Х брой работни 

часове = количество емисии за една година 

Сума от получените количества за всяко изпускащо устройство А1 + А2 + А3 = общо 

количество емисии за година.  

 Изчисление на емисии от NOx, SO2, СО в атмосферата за Инсталация за 

производство на топлоенергия, както следва: 

Масов поток (кg/h), измерен за всяко от посочените вещества Х брой работни часове = 

количество емисии за една година  

 Изчисление на емисии на СО2 от инсталация за производство на топлоенергия – 

данните са дадени, съгласно изчисленията във верифициран доклад за въглеродните 

емисии. 

 Изчисление на емисии от органични вещества, определени като общ С (С), 

докладвани по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR е, 

както следва 

С от инсталация за производство на хартия и картон + С от инсталация за производство 

на клишета за флексопечат 

 Изчислението на емисии във отпадъчните води е както следва :  

количеството на заустените отпадъчни води – производствени и дъждовни (куб. м. ) Х 

средното количество на съответния замърсител (mg/l) 

 За изчислението на общ въглерод е използвано ХПК/3. Изчислението е направено 

по горния метод за производствени и дъждовни отпадъчни води и към него е добавено 

изчисленото по същия начин количество (в кг/год.) за битово-фекални отпадъчни води. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
 

Количество на вредните вещества в атмосферния въздух 
Инсталация  Вещества, kg/год 

Инсталация съгласно Приложение 4 на ЗООС 

Инсталация за производство на хартия и картон 
ФПЧ – 4 362 

Общ органичен въглерод (ТНС) – 4 152 

Инсталации извън Приложение 4 на ЗООС 

Инсталация за производство на топлоенергия 
SO2  - 1933 
NOx  - 20 584 

CO  - 1 196 
CO2 – 38 719 600 

Инсталация за производство на клишета за флексопечат Общ органичен въглерод (ТНС) – 0* 

  *Инсталацията не е експлоатирана през 2017 г. и е премахната. 

 

Условие 9.5.2.7 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за единица продукт 
Инсталация  Вещества, kg/т 

Инсталация съгласно Приложение 4 на ЗООС 

Инсталация за производство на хартия и картон 
ФПЧ – 0,051 кг/т 

Общ органичен въглерод (ТНС) – 0,048 кг/т 

Инсталации извън Приложение 4 на ЗООС 

Инсталация за производство на топлоенергия 
SO2  - 0,0226 кг/т 
NOx  - 0,2404 кг/т 

CO  - 0,0140 кг/т 
CO2 – 453 кг/т 

Инсталация за производство на клишета за флексопечат Общ органичен въглерод (ТНС) – 0* 

*Инсталацията не е експлоатирана през 2017 г. и е премахната. 

Изчисленията са направени съгласно Условие 6.7 от КР.  

 

През 2016 г. са правени измервания на емисиите от точкови източници. Съгласно условие 

9.5.1 и утвърден план за собствен мониторинг измерванията се правят веднъж на 2 

години и предстои да се направят през 2018 г.  

Данните в таблиците по-долу са от 2016 г.  

 
Изпускащо 

устройство 
(комин) 

№ 

Източник на отпадъчни 
газове 

Максимален 

дебит на 
газовете 
(Nm3/h) 

Измерен дебит 
на газовете 

(Nm3/h) 

Съотве-
тствие 

 

В1 ИПХК – процес на сушене 65 016 14 948 Да 

В2 ИПХК – процес на сушене 65 016 14 442 Да 

В3 ИПХК – процес на сушене 65 016 14 928 Да 
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Изпускащо 
устройство 

(комин) 

№ 

Източник на отпадъчни 
газове 

Максимален 
дебит на 
газовете 

(Nm3/h) 

Измерен дебит 

на газовете 
(Nm3/h) 

Съотве-

тствие 
 

В4 ИПХК – процес на сушене 65 016 15 300 Да 

К1 

Котел № 1, тип ДЕ-25-24-ГМ 
(резервен) 

34 920 Не работи 

Да 
Котел № 2, тип ДЕ-25-24-ГМ 34 920 3 904 

Котел № 3, тип ДЕ-25-24-ГМ 34 920 10 485 

К2 Котел №4, тип ПКМ-12 20 000 14 389 Да 

А1 
ИПКФ – обработка на плаката 

(измиване) 
510 0* Да 

А2 ИПКФ – процес на сушене 510 0* Да 

А3 
ИПКФ - обща вентилация на 

помещението 
1152 0* Да 

*Инсталацията не е експлоатирана през 2017 г. и е премахната. 

Таблица 2 

*Инсталацията не е експлоатирана през 2017 г. и е премахната. 

 

След извършването на измерванията през 2016 г. за измерените стойности е извършена 

оценка на съответствието, съгласно условие 9.1.5. Констатирани са несъответствия по 

отношение на дебита на отпадъчните газове от инсталация за производство на клишета за 

флексопечат. При подаване на заявлението за КР са дадени проектните данни, а в 

последствие в годините вентилаторите са сменени, а въздуховодите са се запазили 

същите. След констатиране на несъответствието са предприети мерки да се монтира 

честотно управение на вентилаторите, което да ограничи дебита на изпусканите 

отпадъчни газове. В последствие е взето решение за закриване на инсталацията, като в 

РИОСВ са представени документите, които се изискват с Условие 16 от КР. През 2017 г. 

инсталацията не е работила. 

 

Условие 9.2.2 – Съгласно инструкция по условието всяка смяна прави оглед на 

тръбопроводите и съоръженията за наличие на изпускане във вид на пръскане, мъгла, 

съскане или наличие на отворени съдове с химикали. Не са констатирани източници на 

Изнточник на 
отпадъчните 

газове 
Параметър Единица 

НДЕ 
съгласно 

КР 

Периодичен 
мониторинг 

/периодичен/ 

Честота на 
мониторинг 

Съответ 
ствие 

К1 

Котел №1 

СО mg/Nm3 100 

Не работи 

Веднъж на 2 
години 

Да 
Котел №2 19,5 
Котел №3 10,4 

К2 Котел №4 7,8 

К1 

Котел №1 

NOx 

 
mg/Nm3 250 

Не работи 

Веднъж на 2 

години 
Да 

Котел №2 167,1 
Котел №3 219,1 

К2 Котел №4 203,4 

К1 

Котел №1 

SOx mg/Nm3 35 

Не работи 

Веднъж на 2 
години 

Да 
Котел №2 17,7 
Котел №3 17,1 

К2 Котел №4 24,9 

B1 

Прах 

 

mg/Nm3 
 

 

20 

11,74 

Веднъж на 2 

години 
Да 

B2 8,2 

B3 9,7 

B4 11,4 

B1 Органични 
вещества, 

определени като 
общ С 

 
mg/Nm3 

 

 

50 

7,7 

Веднъж на 2 

години 
Да 

B2 11,09 

B3 9,62 

B4 6,59 

А1* Органични 
вещества, 

определени като 
общ С 

 
mg/Nm3 

 
20 

- 
Веднъж на 2 

години 
- А2* - 

А3* - 
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неорганизирани емисии. Правят се периодични огледи за наличие на неорганизирани 

емисии и спазване на мерките за ограничаването им. 

На местата за товарене и разтоварване се спазват мерки за намаляване на евентуални 

неорганизирани емисии, съгласно инструкция по КР.  

 

През 2017 г. не са постъпвали оплаквания от разпространение на миризми в резултат от 

дейностите, извършвани на площадката.  

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води  

Количество на замвърсителите в отпадъчните води и за единица продукт 

Замърсител Количество, кг. 
Количество за ед. Продукт 

Кг./ед. Продукт 

Неразтворени вещества 30 790 0,36 

ХПК 193 986 2,27 

Общ органичен въглерод (ХПК/3) 64 662 - 

БПК5 30 330 0,355 

Общ азот 21 635 0,253 

Общ фосфор 687 0,08 

Нефтопродукти 395 0,005 

Изчислението е направено по следният начин количество на заустените води, м3 х 

количество на съответния замърсител, съгласно протоколите за собствен мониторинг 

(сборно за ТМ1 и ТМ2), мг/л.  

Изчислението за кг/ед.продукт е направено съгласно Условие 6.7. 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води. 
Смесен поток производствени и дъждовни от клон 1 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгл. КР 
Резултати от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинг 

Съответст
вие 

Дебит на 

отпадъчните води 
(промишлени и 

дъждовни) 

Qср.год 
м3/год. 

 
Qср.дн 

м3/ден 
 

Qмакс/час 
м3/час  

 

 

2 160 000 
 

6 000 
 

525 

1 

м3/мес 206 461 

м3/ден 6 660 

м3/час 277,5 

2 

м3/мес 193 570 

м3/ден 6 913 

м3/час 288,05 

3 

м3/мес 199 765 

м3/ден 6 444 

м3/час 268,5 

4 

м3/мес 190 749 

м3/ден 6 358 

м3/час 264,93 

5 

м3/мес 200 118 

м3/ден 6 455 

м3/час 268,98 

6 

м3/мес 196 488 

м3/ден 6 550 

м3/час 272,90 

7 

м3/мес 218 825 

м3/ден 7 059 

м3/час 294,12 

8 

м3/мес 209 055 

м3/ден 6 744 

м3/час 280,99 

9 

м3/мес 206 610 

м3/ден 6 887 

м3/час 286,96 

10 

м3/мес 228 000 

м3/ден 7 355 

м3/час 306,45 

11 

м3/мес 158 720 

м3/ден 5 291 

м3/час 220,44 

Веднъж 

месечно 
 
 

Не 



 11 

12 

м3/мес 218 020 

м3/ден 7 033 

м3/час 293,04 

Об

що м3/год 2 426 381 
 

Активна реакция 
рН 

рН 6-9 

1 7,84 

2 7,8 

3 7,9 

4 7,88 

5 7,96 

6 8 

7 8,01 

8 7,76 

9 7,85 

10 8,04 

11 7,81 

12 7,71 
 

Веднъж 
месечно 

Да 

Температура 
 

оС 

Да не се 

надвишава 
с 3 оС 

средната 
температу

ра за 
сезона 

1 18,2 

2 19,8 

3 22,1 

4 19,6 

5 24,2 

6 29 

7 31,2 

8 27 

9 25,9 

10 23 

11 21 

12 17,7 
 

Веднъж 
месечно 

Да 

Общ азот mg/dm3 12 

1 3,6 

2 3,8 

3 2,9 

4 58,5 

5 4,4 

6 3 

7 3,3 

8 4,5 

9 4,5 

10 3,2 

11 6,9 

12 8,4 
 

Веднъж 

месечно 
Да 

Общ фосфор mg/dm3 
1 
 

1 0,7 

2 0,225 

3 0,162 

4 0,252 

5 0,26 

6 0,121 

7 0,095 

8 0,16 

9 0,424 

10 0,054 

11 0,89 

12 0,053 
 

Веднъж 
месечно 

Да  

 
ХПК 

 
mg/dm3 

200 
 
 

1 72,5 

2 93 

3 58 

4 50 

5 53 

6 33,5 

7 81,5 

8 75,5 

9 89 

10 59 

11 152 

12 150 
 

Веднъж 
месечно 

Да  

Неразтворени 
вещества 

 
mg/dm3 

50 

 

1 15 

2 9,4 

3 2,5 

4 10 

Веднъж 

месечно 
Да  
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5 16,6 

6 6,2 

7 14,8 

8 4,7 

9 11,8 

10 5,1 

11 23 

12 31,2 
 

Нефтопродукти mg/dm3 
0,3 

 

1 <0,1* 

2 0,18 

3 0,13 

4 0,21 

5 0,2 

6 0,23 

7 0,17 

8 0,3 

9 <0,1* 

10 <0,1* 

11 0,16 

12 <0,1* 
 

Веднъж 
месечно 

Да  

БПК5 mg/dm3 
25 

 

1 22,9 

2 13,7 

3 23,9 

4 13,73 

5 11,2 

6 23,1 

7 9,2 

8 23,7 

9 10,3 

10 20,4 

11 22,1 

12 23,4 
 

Веднъж 

месечно 
Да  

Поток битово-фекални отпадъчни води 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгл.КР 
Резултати мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ
ствие 

Дебит 

Qср.год 

м3/год. 

 

Qср.дн 

м3/ден 

 

Qмакс/час 

м3/час  

 

66 000 

 

180 

 

7,5 

1 

м3/мес 6 494 

м3/ден 209 

м3/час 8.73 

2 

м3/мес 6 515 

м3/ден 233 

м3/час 9.69 

3 

м3/мес 6 154 

м3/ден 199 

м3/час 8.27 

4 

м3/мес 6 614 

м3/ден 220 

м3/час 9.19 

5 

м3/мес 6 193 

м3/ден 200 

м3/час 8.32 

6 

м3/мес 6 349 

м3/ден 212 

м3/час 8.82 

7 

м3/мес 6 546 

м3/ден 211 

м3/час 8.80 

8 

м3/мес 5 968 

м3/ден 193 

м3/час 8.02 

9 

м3/мес 4 946 

м3/ден 165 

м3/час 6.87 

10 

м3/мес 3 637 

м3/ден 117 

м3/час 4.89 

11 м3/мес 4 438 

Веднъж 

месечно 

М.1, до 

м.8 – 

не. За 

останал

ите – 

да. 
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м3/ден 148 

м3/час 6.16 

12 

м3/мес 3 288 

м3/ден 106 

м3/час 4.42 

Общо м3/год 67 142 
 

Активна 

реакция рН 
рН 6,5-8,5 

1 8,21 

2 8,03 

3 7,83 

4 8,25 

5 8,22 

6 8,28 

7 8,33 

8 8,28 

9 8,2 

10 8,26 

11 8,06 

12 8,2 
 

Веднъж 

месечно 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

1 3,9 

2 10,6 

3 13,1 

4 8,4 

5 4,1 

6 6,6 

7 9,4 

8 3,8 

9 3,7 

10 2,7 

11 2,9 

12 2,3 
 

Веднъж 

месечно 

 

Да 

ХПК mg/dm3 125 

1 17,2 

2 24 

3 23,7 

4 12,7 

5 11 

6 12 

7 14,8 

8 12,5 

9 20,3 

10 13,2 

11 13,3 

12 13,8 
 

Веднъж 

месечно 

 

Да 

БПК5 mg/dm3 25 

1 3,6 

2 3,5 

3 6,3 

4 2,93 

5 0,98 

6 2,06 

7 4,69 

8 2,85 

9 4,2 

10 2,9 

11 4,3 

12 4,3 
 

Веднъж 

месечно 

 

Да 

Дъждовни води от клон II 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгл. КР 
Резултати от 
мониторинга 

Честота на 
мониторинг 

Съответ
ствие 

Активна 

реакция рН 
рН 6,5-8,5 

1 8,28 

6 7,46 
 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 35 

1 4,1 

6 33,4 
 

Веднъж на 
шест месеца 

Да 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 
1 < 0,10* 

6 < 0,10* 
 

Веднъж на 
шест месеца 

Да 

Забележки:* под границата на определяне на метода  
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Оценка на съответствието  

Условие 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, 10.2.1.3, 10.2.1.4 – съгласно разработена инструкция 

се следят оптималните стойности на пречиствателните съоръжения и се извършва оценка 

на съответствието.  

За ПСБФОВ Констатирани са 2 несъответствия – напълване на калоуплътнител. 

Предприети са коригиращи действия за отвеждане на утайката към изсушителни полета. 

За ПСБФОВ са констатирани 8 несъответствия за среден дебит на отпадъчните води. 

Установени са течове от кранове в санитарните помещения. Предприети са мерки за 

отстраняването им.   

Констатирано е несъответствие в количеството на отпадъчните води от смесен поток – 

производствени и дъждовни от клон 1.  

Причината за несъответствието е, че количеството на водата записано в Таблица 10.1.2.1 

е на вход на ПСОВ. При подаването на заявлението за КР погрешно са подадени данни за 

водата която е на вход на ПСОВ. Към това количество не се включва водата, която се 

използва от съоръженията на ПСОВ и се добавя към потока, както и филтрата от 

калоуплътнителя и вода, ненатоварена със замърсявания от Инсталацията за 

производство на топлоенергия.  Цялото това количество влиза на вход на хоризонтални 

утаители и минава през целия процес на пречистване и се зауства.  Поради това често се 

получават превишения на среднодневното количество записано в таблицата. 

Количеството на тези допълнителни води е около 30 м3/час или това означава средно 

дневно количество от 6700 м3. В текущата процедура за изменение на КР е подадена 

информация за тази грешка и е поискана промна на дебитите. Постоянно се търсят 

варианти за намаляване на количеството на използваната и респективно заустена вода. 

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за 

несъответствията и предприети коригиращи действия. 

По Условие 10.1.4 - Извършени са 12 бр. проверки на поток производствени и поток 

битово-фекални води в акредитирани лаборатории /Екологична лаборатория „Ели-Б“ към 

„Биовет“ АД, гр. Пещера, лаборатория за изпитване „Лемна Екоинвест - България“ АД/ и 2 

бр. за поток дъждовни води от клон 2. 

 

От измерванията са съставени протоколи съответно: 

 За поток пречистени производствени и дъждовни води от клон I: 
007/24.01.2017; 24/30.01.2017;   019/27.02.2017; 94/27.02.2017; 045/21.03.2017; 156/14.03.2017; 
062/25.04.2017; 278/21.04.2017; 083/29.05.2017; 403/02.06.2017; 094/13.06.2017; 554/19.06.2017; 
129/17.07.2017; 738/21.07.2017; 149/28.08.2017; 1159/30.08.2017; 177/25.09.2017; 
1345/29.09.2017;193/16.10.2017; 1523/31.10.2017; 227/28.11.2017; 1625/27.11.2017; 

252/18.12.2017; 1806/21.12.2017   
 За поток битово-фекални отпадъчни води 

008/24.01.2017; 020/27.02.2017; 046/21.03.2017; 063/25.04.2017; 084/29.05.2017; 095/13.06.2017; 
130/17.07.2017; 150/28.08.2017; 178/25.09.2017; 194/16.10.2017; 228/28.11.2017; 253/18.12.2017 

 За поток дъждовни води от клон II 

25/30.01.2017; 009/24.01.2017; 096/13.06.2017; 555/19.06.2017 

Копие от протоколите за собствен мониторинг са предоставени на РИОСВ гр. Пазарджик и 

БДУВ – Източно беломорски район гр. Пловдив.  

 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения 

мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, съгласно Условие 10.1.4.2, 

Условие 10.2.4.2 и Условие 10.3.3.2. Не са констатирани несъответствия. 

Периодична проверка на състоянието на канализационната система. 

През отчетния период съгласно инструкциите по условие 10.4 е извършена 1 проверка на 

канализационната мрежа за производствени води и на канализационната мрежа за 

битово-фекални отпадни води. Не са констатирани течове изисквани за докладване с 

условие 10. 
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4.4. Управление на отпадъците :  

Образуване на отпадъци   

Таблица  4 

 

 

Транспортирането на отпадъци се извършва съгласно определените изисквания в условие 11.4.  

Транспортирането на част от отпадъците се извършва със собствен транспорт, съгласно условията в КР и регистрационен документ № 

07-РД-313-00/16.09.2016г. Транспортните средства се проверяват за техническата изправност, съгласно изискванията на 

действащата Нормативна уредба в Република България.  

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за ед. 
продукт (годишна норма за 

ефективност) 

Предварително 
съхранение на 

площадката 
Площадка № 

Транспортиране със собствен 
транспорт/ 

външна фирма 

Съот
ветст
вие 

Количества 
определени  

с КР, т 

Реално 
измерено, 

т 

Количества 
определени  
с КР, т/ед. 

продукт 

Реално 
измерено 

т/ед. 
продукт 

Производствени отпадъци образувани от Инсталацията за производство на хартия и картон 

Механично отделени отпадъци от 
процеса на получаване на 

целулоза чрез развлакнявяне на 
отпадъчна хартия и картон 

03 03 07 
11 000 

(абс.сухо) 
910,47 0,1 0,01 22 

Собствен транспорт  
На градско сметище 

Брокс ООД (Оператор на 
съществуващо сметище) 

Да 

Утайки от пречистване на 
отпадъчни води на мястото на 
обрзуването им, различни от 

упоменатите в 030310 

03 03 11 7 000 1358,96 0,58 0,015 19 

Собствен транспорт  
На градско сметище 

Брокс ООД (Оператор на 
съществуващо сметище) 

Да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 10 5,660 - - 15 

Екобулхарт ЕООД – Т, R12, R13 – 
4.42 т. 

07-РД-00000144-03/22.07.2016 
07-ДО-00000275-05/11.08.2016 

Да 

Производствени отпадъци, образувани при производство на велпапе 

Хартия и картон (Технологичен 
отпадък/изрезки/от 
производството на изделия от 
хартия и картон) 

19 12 01 12 000 8 316 0,07 0,12 20 
Собствен транспорт в рамките на 

площадката 
Да 

Производствени отпадъци,образувани от Инсталация за производство на клишета за флексопечат 

Фотографски филми и фотохартия, 
несъдържащи сребро или сребърни 
съединения 

09 01 08 0,01 0.03 - - 11 

Уейст Консулт ЕООД – T, R13 – 

0.180 т. 
09-РД-00000219-05/16.08.2016 
09-ДО-00000896-03/15.05.2017 

Не 

Опасни отпадъци,образувани от Инсталация за производство на клишета за флексопечат 

Други органични разтворители, 
промивни течности и матерни луги 

07 03 04* 12 0 - - 21 Не е предавано Да 
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Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Таблица 5 

Отпадък Код Количество, т. 

Оползотворяв

ане на 
площадката 

Обезвреждан

е на 
площадката 

Име на външна фирма извършваща 

операцията по оползотворяване / 
обезвреждане и транспорт 

Съответст
вие 

Производствени отпадъци образувани от Инсталацията за производство на хартия и картон 

Механично отделени отпадъци от 
процеса на получаване на целулоза 
чрез развлакнявяне на отпадъчна 

хартия и картон 

03 03 07 
916,47 

 (абс. сухо) 
Не Не 

Собствен транспорт 
На градско сметище 

Брокс ООД (Оператор на съществуващо 
сметище) – 916,47 т. 

Да 

Утайки от пречистване на отпадъчни 
води на мястото на образуването им, 
различни от упоменатите в 030310 

03 03 11 
1358,96 

(абс. сухо) 
Не Не 

Собствен транспорт 
На градско сметище 

Брокс ООД (Оператор на съществуващо 
сметище)– 1356,96 т. 

Да 

Пластмаса и каучук (бракувани сита и 
филци) 

19 12 04 5,660 Не Не 
Екобулхарт ЕООД- Т, R12,R13 – 5,660 т. 

07-ДО-00000275-06/15.05.2017 
07-РД-00000144-04/19.01.2017 

 
Да 

Производствени отпадъци, образувани при производство на велпапе и опаковки 

Хартия и картон (Технологичен 
отпадък /изрезки/ от производството 

на изделия от хартия и картон) 
19 12 01 8 316 

Да– R3 
8 316 т. 

Не - Да 

Производствени отпадъци,образувани от Инсталация за производство на клишета за флексопечат 

Фотографски филми и фотохартия, 
несъдържащи сребро или сребърни 

съединения 
09 01 08 0,180 Не Не 

Уейст Консулт ЕООД-Т,R02, R13 – 0,180 т. 
09-ДО-00000896-03/15.05.2017 
09-РД-00000219-05/16.08.2016 

Да 

Опасни отпадъци,образувани от Инсталация за производство на клишета за флексопечат 

Други органични разтворители, 
промивни течности и матерни луги 

07 03 04* 0 Не Не Не са предавани Да 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Стърготини стружки и изрезки от 
черни метали 

12 01 01 2,340 Не Не 
Стакра ЕООД- Т,R12,R13 – 2,340 т. 

09-ДО-00001025-02/21.12.2016 
09-РД-00000232-03/01.12.2016 

Да 

Стърготини стружки и изрезки от 
цветни метали 

12 01 03 0,001 Не Не Не са предавани  

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 1,52 Да– R3 Не -  Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 12,966 Не Не 
Екобулхарт ЕООД- Т, R12,R13 – 12,966 т. 

07-ДО-00000275-06/15.05.2017 
07-РД-00000144-04/19.01.2017 

Да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 170,950 Не Не 
Екобулхарт ЕООД- Т, R12,R13 – 170,950 т. 

07-ДО-00000275-06/15.05.2017 
07-РД-00000144-04/19.01.2017 

Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 0 Не Не Не са предавани Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 3,140 Не Не 
Екобулхарт ЕООД- Т, R12,R13 – 3,140 т. 

07-ДО-00000275-06/15.05.2017 
07-РД-00000144-04/19.01.2017 

Да 
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Отпадък Код Количество, т. 
Оползотворяв

ане на 
площадката 

Обезвреждан
е на 

площадката 

Име на външна фирма извършваща 
операцията по оползотворяване / 

обезвреждане и транспорт 

Съответст
вие 

Излязло от употреба оборудване, 
различно от упоменатото в кодове от 

16 02 09 до 16 02 13 
16 02 14 0,720 Не Не 

Стийл Интер Трейд ООД- Т, R12, R13 – 0,720 т. 
07-ДО-00000308-01/30.12.2014 
12-РД-00001132-00/18.02.2014 

Да 

Остри инструменти (с изключение на 
18 01 03) (от к-т вътрешни болести) 

18 01 01 0,01 Не Не 

Джи Ем Кей  ООД-Т – 0,01 т. 
07-РД-00000292-01/14.10.2016 

Ловамед Груп ООД – R12- 0.01т. 
13-ДО-00000494-00/30.07.2013 г. 

Да 

Телесни части и органи, включително 
банки за кръв и кръвни продукти (с 

изключение на 18 01 03) (от 
зъболечебна дейност) 

18 01 02 0 Не Не Не са предавани Да 

Отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане не e обект на специални 
изисквания, с оглед предотвратяване 

на инфекции (от зъболечебна дейност) 

18 01 04 0,009 Не Не 

Джи Ем Кей  ООД-Т – 0,009 т. 
07-РД-00000292-01/14.10.2016 

Ловамед Груп ООД – R12- 0.01т. 
13-ДО-00000494-00/30.07.2013 г. 

Да 

Лекарствени продукти, различни от 
упоменатите в 18 01 08 (от работата в 

к-т по вътрешни болести) 
18 01 09 0 Не Не Не са предавани Да 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 97,511 Не Не 
Собствен транспорт 
На градско сметище 

Брокс ООД (Оператор на съществуващо сметище) 
Да 

Отпадъци от пясъкоуловители 19 08 02 2,187 Не Не 
Собствен транспорт 
На градско сметище 

Брокс ООД (Оператор на същ. сметище) 
Да 

Утайки от пречистване на отп. води на 
населени места 

19 08 05 1,510 Да -R10 Не - Да 

Наситени или отработени йонни  
смоли 

19 09 05 0 Не Не Не са предавани Да 

Черни метали 19 12 02 174,103 Не Не 

Стийл Интер Трейд ООД- Т, R12, R13 – 9,340 т. 
07-ДО-00000308-01/30.12.2014 
12-РД-00001132-00/18.02.2014 

Стакра ЕООД- Т,R12,R13 – 164,763 т. 
09-ДО-00001025-02/21.12.2016 
09-РД-00000232-03/01.12.2016 

Да 

Цветни метали 19 12 03 0,040 Не Не 
Стакра ЕООД- Т,R12,R13 – 0,040 т. 

09-ДО-00001025-02/21.12.2016 
09-РД-00000232-03/01.12.2016 

Да 

Пластмаса и каучук 
(Излезли от употреба клишета) 

19 12 04 2,540 Не Не 

Витал Ресурс ЕООД – Т – 2,540 т. 
09-РД-00000300-00/01.02.2013 

Хосмел ЕООД - R3, R12,R13 – 2,540 т. 
09-РД-00000258-00/24.10.2012 

Да 

Други отпадъци (включително смеси 
от материали) от механично третиране 
на отпадъци,различни от упоменатите 

19 12 12 792,720 Не Не 
Метал Комерс ООД-Т,R12,R13 – 748,76 т. 

07-ДО-00000302-07/27.07.2017 
07-РД-00000169-03/19.07.2017 

Да 
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Отпадък Код Количество, т. 
Оползотворяв

ане на 
площадката 

Обезвреждан
е на 

площадката 

Име на външна фирма извършваща 
операцията по оползотворяване / 

обезвреждане и транспорт 

Съответст
вие 

в 19 12 11 (Отпадъчна тел смесена с 
парчета пластмаса и найлон) 

Хартия и картон 20 01 01 0 Да - R3 Не - Да 

Стъкло 20 01 02 0 Не Не Не са предавани Да 

Биоразградими отпадъци от кухни и 
заведения за обществено хранене 

20 01 08 0,28 Да – R3 Не - Да 

Биоразградими отпадъци 20 02 01 0,8 Да – R3 Не - Да 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка  

Отпадъчен тонер за печатане, 
съдържащ опасни вещества 

08 03 17* 0,380 Не Не 
Промишлени Системи ООД-T – 0,18 т. 
Екологика България ЕООД - R13 – 0,18 т. 

Да 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10* 0 Не Не Не са предавани Да 

Нехлорирани моторни 
смазочни и масла за зъбни предавки 

на минерална основа 
13 02 05* 1,858 Не Не 

Промишлени Системи ООД-T,R13 – 1,096 т. 
КР-00000464-00/18.09.2013 

Гама Еко ООД-T,R13 – 0,654 т. 
07-ДО-00000348-00/14.06.2016 
07-РД-00000305-01/16.11.2016 

Да 

Утайки от маслоуловителни шахти 
(колектори) 

13 05 03* 0 Не Не Не са предавани Да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни в-ва или замърсени с опасни 

вещества 
15 01 10* 0 Не Не Не са предавани Да 

Абсорбенти, филтърни материали 
(вкл.маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества 

15 02 02* 1,160 Не Не 
Гама Еко ООД-T,R13 – 1,160 т. 
07-ДО-00000348-00/14.06.2016 
07-РД-00000305-01/16.11.2016 

Да 

Излезли от употреба превозни 
средства 

16 01 04* 0 Не Не Не са предавани Да 

Маслени филтри 16 01 07* 0,140 Не Не 
Промишлени Системи ООД-T,R13 – 0,140 т. 

КР-00000464-00/18.09.2013 
Да 

Спирачни накладки, съдържащи 
азбест 

16 01 11* 0 Не Не Не са предавани Да 

Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни компоненти (3), 

различно от упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 12 

16 02 13* 0 Не Не Не са предавани Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0,800 Не Не 

Стийл Интер Трейд ООД- Т, R12, R13 – 0,120 т. 
07-ДО-00000308-01/30.12.2014 
12-РД-00001132-00/18.02.2014 

Рестийл ООД – Т – 0,680 
12-РД-00001541-00/06.04.2016 

Да 
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Отпадък Код Количество, т. 
Оползотворяв

ане на 
площадката 

Обезвреждан
е на 

площадката 

Име на външна фирма извършваща 
операцията по оползотворяване / 

обезвреждане и транспорт 

Съответст
вие 

Отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти 

16 07 08* 0,080 Не Не 
Промишлени Системи ООД-T,R13 – 0,080 т. 

КР-00000464-00/18.09.2013 
Да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци съдържащи живак 

20 01 21* 0,380 Не Не 
Гама Еко ООД-T,R13 – 0,380 т. 
07-ДО-00000348-00/14.06.2016 
07-РД-00000305-01/16.11.2016 

Да 

Строителни отпадъци 

Смеси от бетон, тухли керемиди 17 01 07 0 Не Не Не са предавани Да 

Желязо и стомана 17 04 05 0 Не Не Не са предавани Да 

Смесени битови отпадъци 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 158,4 Не Не Брокс ООД (Оператор на съществуващо сметище) Да 

 

За депониране на промишлените отпадъци e заплащана такса на Брокс ООД, клон с. Ивайло (оператор на съществуващо градско 

сметище),  на основание условията на сключен договор и решение на Общински съвет, гр. Пазарджик.  

Обезвреждането на отпадъците, образувани от дейността на Ди Ес Смит България АД се осъществява съгласно изискванията на 

условие 11.6. от КР.  

Спазва се условие 11.7. за контрол и измерване на отпадъците.   

Оползотворяване на отпадъци от външни фирми на площадката 

 

Отпадък Код 
Количество, 

т. 
Оползотворяване 

на площадката 
Обезвреждане 
на площадката 

Съответ
ствие 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 56 581,404 Да – R3 Не Да 

Хартия и картон 19 12 01 23 906,913 Да– R3 Не Да 

Хартия и картон 20 01 01 1 341,157 Да– R3 Не Да 

 

Съгласно Условие 11.2.1. разрешеното годишно количество за приемане е 144 000т. общо за трите кода. Приетите на площадката 

отпадъци през 2017 г. са   85 335,574 т. 

Предварително третиране на отпадъци 

 

През 2017 г. D 13 (прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12) е извършено третиране 

на следните отпадъци с код и наименование, както следва: 

• 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза, чрез развлакняване на отпадъчна хартия и 

картон - уплътняване с фадрома; 

• 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) - коагулация, флокулация, уплътняване в калоуплътнител и пресоване в 3 преси; 

• 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита - уплътняване с фадрома: 

• 19 08 02 - Отпадъци от пясъкоуловители - разделяне на фракции в класификатор за пясък и уплътняване с фадрома. 
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Предварително съхраняване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Количество за 

предварително 

съхранение по КР, 

t/y 

Съхранявано 

количество 
Съответствие 

Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакнявяне 

на отпадъчна хартия и картон 
03 03 07 5 000 0 Да 

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на обрзуването им, различни от 

упоменатите в 030310 
03 03 11 5 000 0 Да 

Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 07 02 08* 2 0 Да 

Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 07 03 04* 12 0 Да 

Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения 09 01 08 0,01 0 Да 

Хартия и картон (Технологичен отпадък/изрезки/от производството на изделия от хартия и 

картон) 
19 12 01 12 000 0 Да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 10 0 Да 

Стърготини стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 24 0 да 

Стърготини стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 2 0 Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 2 0 Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 30 1.0 Да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 200 0 Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 2 0.03 Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 5 0 Да 

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 16 02 14 1 0 Да 

Остри инструменти (с изключение на 18 01 03) (от зъболечебна дейност) 18 01 01 0,05 0 Да 

Остри инструменти (с изключение на 18 01 03) (от к-т по вътр. болести) 18 01 01 0,05 0 Да 

Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 

18 01 03) (от зъболечебна дейност) 
18 01 02 0,05 0 Да 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции (от работата в к-т по вътрешни болести) 
18 01 04 0,05 0 Да 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции (от зъболечебна дейност) 
18 01 04 0,05 0 Да 

Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 (от работата в к-т по вътрешни 

болести) 
18 01 09 0,05 0 Да 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 100 (абс. сухо) 0,5 Да 

Отпадъци от пясъкоуловители 19 08 02 60 (абс. сухо) 0,1 Да 

Утайки от пречистване на отп. води на населени места 19 08 05 1.452 0 Да 

Наситени или отработени йоннообменни смоли 19 09 05 4 1,7 Да 

Черни метали 19 12 02 1 470 0 Да 
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Отпадък Код 

Количество за 

предварително 

съхранение по КР, 

t/y 

Съхранявано 

количество 
Съответствие 

Цветни метали 19 12 03 6 0 Да 

Пластмаса и каучук (Излезли от употреба клишета) 19 12 04 0,6 0 Да 

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на 

отпадъци,различн от упоменатите в 19 12 11 (Отпадъчна тел смесена с парчета пластмаса и 

найлон) 

19 12 12 1000 0 да 

Хартия и картон 20 01 01 0,5 0 Да 

Стъкло 20 01 02 1 0 Да 

Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 20 01 08 7 0 Да 

Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества 08 03 17* 0,4 0 Да 

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10* 0,7 0 Да 

Нехлорирани моторни смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 13 02 05* 8 0,250 Да 

Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 13 05 03* 0,1 0 Да 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 15 01 10* 5 0.06 Да 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва 
15 02 02* 0,5 0 Да 

Излезли от употреба превозни средства 16 01 04* 200 0 Да 

Маслени филтри 16 01 07* 0,2 0 Да 

Спирачни накладки, съдържащи азбест 16 01 11* 0,02 0 Да 

Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 
16 02 13* 1 0 Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 3,5 0,150 Да 

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 16 07 08* 0,5 0,04 Да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 
17 01 07 60 0 Да 

Желязо и стомана 17 04 05 50 0 Да 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак 20 01 21* 0,5 0 Да 
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Констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия.  

 
Установени несъответствия 

Причини 
Предприети/планирани 
коригиращи действия 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
образувани 
отпадъци 

4 3  7 1 1 

През 2017 г. е констатирано несъответствие по отношение на количеството образуван 
отпадък 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или 
сребърни съединения – поради спиране на работата на инсталацията за производство 
на клишета за флексопечат и изчистване на остатъчни количества.. 
През 2016 г. е констатирано несъответствие по отношение на количеството образуван 
отпадък 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или 
сребърни съединения – подготовка за спиране на работата на инсталация за 
производство на клишета за флексопечат.  
През 2015 г. са констатирани 7 бр. несъответствия за следните отпадъци: 
1. 07 03 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги – 
подадената информация в заявлението е преди пускането на инсталацията.  
2. 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки – отпаднали опаковки, поради промяна 
на името и логото на фирмата 
3. 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали - доставка на некачествени палета 
4. 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита - увеличено количество на отпадъците 
уловени от добавената при реконструкцията на ПСОВ решетка. 
5. 19 12 03 - Цветни метали – предаване на дефектирал бронзов вал. 
6. 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 
вещества – като абсорбент е използвана калцинирана сода. 
7. По време на комплесна проверка от РИОСВ – Пазарджик е констатирано смесване 
на отпадъци в електроремонтна работилница. В момента в работилницата е работела 
външна фирма. Предприети са действия за предупреждаване на съответната фирма и 
недопускане на подобни действия в бъдеще.  
През 2014 г. са констатирани 3 бр. несъответствия за следните отпадъци: 
1. 19 12 03 - Цветни метали – подмяна на части на хартиена машина във връзка със 
увеличаване на скоростта. 
2. 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали – доставка на некачествени палета. 
3. 19 08 01 – Отпадъци от решетки и сита – увеличено количество на отпадъците 
уловени от добавената решетка. 
През 2013 г. са констатирани несъответствия за следните отпадъци : 
1. 19 12 04 – Пластмаса и каучук(бракувани сита и филци от машината за 
производство на хартия), поради отпадане на тествани на нови филци, които са 
неподходящи за производството. 
2. 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали – поради бракувани некачествени 
палети. 
3. 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, поради наличието на повече хора от външни 
фирми заради реконструкцията на ПСОВ 
4. 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, поради подмана 
на хидравлично масло на фадромите.    

2015 г. 
1. Предприети са действия за 
промяна на КР и увеличаване на 
разрешеното количество  
2. -  
3. Търси се алтернативен 
доставчик 
4. Предприети са действия за 
увеличаване на разрешеното 
количество с подаденото 
заявление за изменение на КР 
5.  -  
6. Предвижда се да се използват 
дървени трици, които са по-леки 
 
2014 г.  
1. Планира се следваща подмяна 

да стане поетапно. 
2. Сменен е доставчика на 

палетите. 
3. Предприети са действия за 

увеличаване на разрешеното 
количество с подаденото 
заявление за изменение на 
КР. 

 
2013 г. 
1. Към момента е намерен 
доставчик с подходящите за 
производството филци. 
2. Сменен е доставчика на 
палетите. 
3. Въведено е и се следи за 
изпълнението на разделно 
събиране на отпадъците. 
4. Планира се следващата 
подмяна да стане поетапно. 
  

Събиране  0 0 0 0 0   

Предварително 
съхраняване  

1 0 0 0 0 
На площадка за предварително съхранение на отпадъци с код 15 01 02 – Пластмасови 
опаковки са изхвърлени и други отпадъци – парчета велпапе и дървени палети.  

Отпадъците са преместени на 
съответните площадки 

Третиране и 
транспортиране  

0 0 0 0 0 - - 
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5. Шум в околната среда  
 

Съгласно условията в Комплексно разрешително през 2016 г. е осъществен контрол на 

шума в околната среда от Лаборатория за анализ на компонентите на околна среда към 

„Еко консулт инженеринг“ ООД.  Копие от протоколите е представено в РИОСВ-

Пазарджик. Честотата на измерванията е веднъж на 2 години и предстои да се извърши 

измерване през 2018 г. 

 

Таблица 6 Шумови емисии 

Място на 
измерване 

Ниво на звуково 
налягане в dB 

Измерено през деня/нощта 
Съответствие 

дневно вечерно Нощно 

Еквивалентно 
ниво на шум в 

мястото на 
въздействие 

/кв. 
Главиница/ 

Дневно – 55 

43,3 41,0 39,7 Да 
Вечерно – 50 

Нощно – 45 

По границите 

на 
производствен
ата площадка 
(Контур 1) 

Дневно – 70 
Вечерно – 70 
Нощно – 70 

 

 

ИТ Ст-ст 

1 50,0 

2 53,2 

3 50,5 

4 45,9 

5 50,6 

6 51,2 

7 52,1 

8 51,4 
 

ИТ Ст-ст 

1 48,5 

2 52,1 

3 50,1 

4 47,2 

5 48,9 

6 52,1 

7 51,9 

8 51,0 
 

ИТ Ст-ст 

1 47,9 

2 50,3 

3 48,8 

4 47,9 

5 48,2 

6 50,2 

7 50,8 

8 50,7 

 

По границите 
на 

производствен
ата площадка 
(Контур 2) 

Дневно – 70 
Вечерно – 70 
Нощно – 70 

 

 

ИТ Ст-ст 

9 54,8 

10 51,8 

11 51,1 

12 48,7 

13 50,4 

14 55,3 

15 60,2 

16 64,8 

17 69,7 

18 65,2 

19 64,6 

20 65,2 
 

ИТ Ст-ст 

9 53,1 

10 52,2 

11 50,7 

12 49,2 

13 51,1 

14 56,0 

15 60,0 

16 63,7 

17 68,4 

18 65,1 

19 64,3 

20 65,7 
 

ИТ Ст-ст 

9 50,9 

10 51,1 

11 52,4 

12 51,2 

13 52,0 

14 55,8 

15 58,9 

16 63,8 

17 68,7 

18 67,6 

19 65,6 

20 65,0 

 

По границите 
на 
производствен
ата площадка 
(Контур 3) 

Дневно – 70 
Вечерно – 70 

Нощно – 70 
 

 

ИТ Ст-ст 

21 67,7 

22 63,8 

23 65,1 

24 69,8 

25 64,9 

26 60,0 

27 59,6 

28 64,5 

29 69,4 

30 68,9 

31 64,0 

32 59,1 

33 55,8 

34 51,8 

35 47,8 

36 52,6 

37 56,5 

38 60,1 
 

ИТ Ст-ст 

21 64,8 

22 64,3 

23 64,9 

24 69,2 

25 65,2 

26 60,3 

27 60,4 

28 63,8 

29 68,7 

30 69,2 

31 65,0 

32 60,2 

33 56,8 

34 52,9 

35 48,0 

36 52,5 

37 55,4 

38 60,3 
 

ИТ Ст-ст 

21 64,5 

22 64,2 

23 65,1 

24 68,9 

25 66,7 

26 62,4 

27 61,1 

28 62,8 

29 66,7 

30 68,8 

31 66,5 

32 62,6 

33 60,3 

34 56,5 

35 52,4 

36 51,2 

37 50,3 

38 55,0 
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Ниво на общата 
звукова 
мощност 

 Дневно Вечерно Нощно 

Контур 1 101,0 95,9 92,6 

Контур 2 113,0 109,2 107,2 

Контур 3 111,6 108,5 106,0 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  
  

При извършените периодични проверки на тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, съгласно изискванията на условия 13.1.2 ,не са констатирани течове и разливи 

от същите.  

При направените проверки не са констатирани течове от тръбопроводи и оборудване,   

разположени на открито.  

Не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената  

площадка (включително и обвалованите зони).  

Не са констатирани случаи на пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни  

вещества в почвите и подземните води.  

 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

7.1. Аварии  
 

През 2017 г. не са възниквали аварийни ситуации и инсталациите не са работили при 

анормални режими.  

По време на комплексна проверка е е дадено предписание за отстраняване на 

несъответствие по Условие 14.2. Несъответствието е отстранено към процедурата за 

извънредни ситуации е добавено оценяването на риска от аварии при организационни 

или технически промени. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 
за които е издадено КР. 
 

През 2017 г. в Ди Ес Смит България АД не са постъпвали оплаквания или възражения, 

свързани с дейността на дружеството. 

 

Информация по изпълнение  на Условие 16. 

 

През отчетната година е взето решение за прекратяване на дейността на инсталация за 

производствмо на клишета за флексопечат и премахване на 2 бр. резервоари за отпадък 

13 02 05* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори). Във връзка с това са изготвени 

и представени в РИОСВ планове по Условие 16.2. 

За инсталация за производство на клишета за флексопечат, план с вх.№ РД-17-

467/06.02.2017 г. Всички планирани действия в плана са изпълнени, както следва: 

 

Планирани действия 
Срок за 

изпълнение 
Статус 

Предаване на остатъчните количества годен за 
употреба разтворител на фирма, която да го 
използва като суровина. 

31.03.2017 
Заповед и Приемо - предавателен 

протокол за продажба на химикали 
от 24.03.2017 г. 

Намиране на купувач на останалите, годни за 
употреба фотополимерни плаки. 

31.05.2017 
Заповед, опис и фактура от 

13.07.2017 г. 

Демонтиране от въздуховода на аспирацията на 
машина за измиване на фотополимерната плака. 

31.06.2017 
Заповед, опис и фактура от 

13.07.2017 г. 

Демонтиране от въздуховода на аспирацията на 31.06.2017 Заповед, опис и фактура от 
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На 19.07.2017 г. е извършена проверка на изпълнението на плана от РИОСВ-Пазарджик и 

е съставен КП № 0-14/19.07.2017 г. 

 

За премахването на резервоарите за отпадък са представени два плана, поради това, че 

първоначално трябваше да се премахне само единия, а в последствие е решено да се 

премахне и другия (Вх. № РД-17-3324/15.09.2017 г. и Вх. № РД-17-3462/28.09.2017 г.). 

 

В Плановете и за двата резервоара са записани следните дейности: 

 

Планирани действия 
Срок за 

изпълнение 
Статус 

1. Почистване на резервоара 30.11.2017 Извършено 

2. Отстраняване на тръбопроводите до 
резервоара 

30.11.2017 
Извършено 

3. Премахване на резервоара 31.12.2017 Извършено 

4. Почистване на площадката 31.12.2017 Извършено 

5. Предаване на генерираните отпадъци (19 
12 02 и 16 06 01*) на фирми, които 
притежават съответното разрешително. 

30.03.2018 
Отпадък 19 12 02 е предаден на 

Стакра ЕООД, въз основта на 
писмен договор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машина за изсушаване на фотополимерната 
плака. 

13.07.2017 г. 

Почистване на остатъчния разтворител от 

машина за измиване на фотополимерните плаки. 
31.06.2017 

Заповед, опис и фактура от 

13.07.2017 г. 

Намиране на купувач за машина за експониране 
на клишета 

31.12.2017 
Заповед, опис и фактура от 

13.07.2017 г. 

Намиране на купувач за машина за измиване на 
клишета 

31.12.2017 
Заповед, опис и фактура от 

13.07.2017 г. 

Намиране на купувач за машина за изсушаване 
на клишета 

31.12.2017 
Заповед, опис и фактура от 

13.07.2017 г. 

Предаване на отпадъчният разтворител (07 03 
04* – Други органични разтворитеили, промивни 

течности и матерни луги) на фирма, 
притежаваща съответното разрешително 

31.12.2017 

Няма налично количество 

Предаване на отпадъчните клишета(19 12 04 - 
Пластмаса и каучук) на фирма, притежаваща 
съответното разрешително 

31.12.2017 
Договор и Приемо предавателен 

протокол от 23.02.2017 г. с фирма 
Витал Ресурс 

Предаване на отпадък 09 01 08 – Фотографски 
филми и фотохартия, несъдържащи сребро или 

сребърни съединения. на фирма, притежаваща 
съответното разрешително  

31.12.2017 

Договор и приемо-предавателен 
протокол от 14.09.2017 г. с фирма 

Уейст Консулт ЕООД 

Подаване на необходимите документи за 

актуализиране на схемата на площадките за 
предварително съхранение на отпадъци в 
РИОСВ. 

31.03.2017 

Писмо вх.№ РД-17-630/15.02.2017 

Подаване на необходимите документи за 
актуализиране на плана за собствен мониторинг 
в РИОСВ. 

31.03.2017 
Писмо вх.№ ПД-06-1822/16.05.2017 
Писмо за съгласуване на плана от 

ИАОС изх.№ 1727/16.06.2017 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Ди Ес Смит България АД, със седалищe и адрес на управление гр. Пазарджик, кв. 

Главиница, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 

822150829, представлявано от инж. Атанас Калудов и д-р Даринка Деспотова, в 

качеството им на Изпълнителни директори на Дружеството 

 

Декларираме, че: 

 

Предоставената информация в Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2016 г. 

по Комплексно разрешително №114/2016г., на Ди Ес Смит България АД, е вярна, точна и 

пълна.  

 

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на МОСВ, РИОСВ и ИАОС, на копия  

от този доклад на трети лица.  

 

 

        

 

 

Инж. Ат. Калудов                       Д-р Д. Деспотова 

Изп. директор                          Изп. директор 


