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ДОКЛАД
за извършена планова проверка на 10 януари 2013 г., гр. Стара Загора
Обект: Инсталация за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване,
мерсеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона дневно-т.6.2 от
Приложение №4 на ЗООС, с КР №116-Н1/2012 г. на „Ембул Инвестмънт” АД, гр.Стара Загора.
Стопанисван от Ембул Инвестмънт” АД, гр.Стара Загора
Цел на проверката: контрол по изпълнение на условията от Комплексно Разрешително /КР/ №
116-Н1/2012 г.
Режим на работа на инсталацията: непрекъснат
Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-5/07.01.2013 г. на
Директора на РИОСВ-Стара Загора. За проверката операторът е уведомен с писмо изх. № КОС23-01/03.01.2013 г.
При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно
разрешително /КР/№ 116-Н1/2012 г.,
Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
На площадката се експлоатират само разрешените в условието инсталации.
Условие № 4. Капацитет на инсталацията
Спазва се разрешения производствен капацитет на инсталацията.
Условие № 5. Управление на околната среда
Прилага се системата за управление на околната среда, съгласно КР № 116-Н1/2012 г.
Условие № 8. Използване на ресурси
Условие 8.1. Използване на вода
Представена е информация за количеството изразходвана вода за производствени нужди и е
направена оценка на съответствието. Резултатите се документират ежемесечно в дневник. За
2012 г. не са отчетени несъответствия.
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване-основен
консуматор на вода за производствени нужди. Проверките и извършените ремонтни дейности
се документират.
Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа на
площадката. Резултатите от проверката се записват всеки месец в документ.
Условие 8.2 Използване на енергия
Консумираната електроенергия и топлоенергия от инсталацията не превишава стойностите,
посочени в разрешителното. Води се документация, съгласно изготвените инструкции за
измерване и изчисляване на изразходваните количества топло- и електроенергия; за проверки
на техническото състояние на топлопреносната мрежа; за експлоатацията и поддръжка на
технологичното оборудване. Извършва се оценка на съответствието на документираните
количества консумирана електро- и топлоенергия с годишната норма за ефективност
определена в КР.
Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали
Употребяваните суровини и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават
количествата, посочени в разрешителното.

Прилага се инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните
количества суровини и спомагателни материали. Води се дневник със записи за разхода и се
извършва оценка на съответствието.
Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
Съхранението на химичните вещества и смеси се извършва според условията посочени в
информационните листи за безопасност /ИЛБ/. Представените при проверката ИЛБ за
използваните химични вещества и смеси на площадката, съответстват на изискванията на
Регламент 1907/2006 ЕО и Регламент 1272/2008.
Наличните химикали и багрила се съхраняват в оригинални опаковки.
Изготвена е и е представена оценка за безопасността на съхранението на опасните химични
вещества и смеси, която отговаря на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на
съхранение на ОХВ и смеси.
Течни спомагателни материали, смеси и горива се съхраняват по начин, недопускащ разливи.
Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на
съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива.
Условие № 9 Емисии в атмосферата
Емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от точковите източници не превишават
нормите за допустими емисии определени в КР.
Дебитът на газовите потоци съответства на определените стойности в разрешителното.
Прави се оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с
определените в КР емисионни норми. Извършва се и оценка на съответствието на измерения
дебит с разрешените стойности.
Всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух се изпускат организирано.
Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани
емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии и
предприемане на мерки за ограничаването им.
Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространение на
миризми извън границите на производствената площадка. За календарната 2012 г. няма
постъпили оплаквания за миризми.
Условие № 10 Емисии в отпадъчните води
На площадката се експлоатира пречиствателната станция за отпадъчни води. За ПСОВ са
определени контролирани параметри, оптимални стойности за всеки от тях, честота на
мониторинг на тези стойности, вида на оборудването за мониторинг. Изготвена е и се прилага
инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри,
осигуряващи нормалната работа на ПСОВ.
Извършва се мониторинг на смесен поток (производствени след ПСОВ, дъждовни и БФВ)
отпадъчни води. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие №11 Управление на отпадъците
Образуваните отпадъци при работата на инсталацията не се различават по вид (код и
наименование) и не превишават количествата, посочени в КР. Събирането на генерираните от
дейността отпадъци се осъществява в съответствие с изискванията на нормативната уредба по
околна среда.
Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на съхранението на отпадъците
с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за
предприемане на коригиращи действия. Води се дневник, в който няма отразени
несъответствия.
Съхранението на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни
отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и
смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Извършена е класификация на отпадъците.
Води се отчетност на видовете и количества отпадъци в отчетни книги, съгласно изискванията
на Наредба № 9/28.09.2004 г.
Условие № 12 Шум
Извършва се наблюдение веднъж на две години на дневни, вечерни и нощни нива на общата
звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата
на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.
Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум
по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие, установяване на
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие №13 Опазване на почвата в подземните води от замърсяваве
При проверката не е констатирано пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в
почвата и подземните води. На площадка, като сорбиращ материал се съхранява пясък.
Налична е техника за изсмукване на евентуални разливи на течни химични вещества и смеси.
Изготвена е, но не се е наложило прилагане на инструкцията с мерки за ограничаване и
отстраняване на разливи.
Провежда се собствен мониторинг на подземните води. Пробовземането и анализите се
извършват от акредитирана лаборатория Прилага се инструкция за периодична оценка на
съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР.
Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии
Представен е Вътрешен авариен план. Извършена е оценка за възможни случаи на
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния
размер на разходите за тяхното изпълнение.
Условие №15. Преходни режими на работа
Прилагат се инструкциите за пускане и спиране на ПСОВ, както и инструкциите за пускане и
спиране на инсталациите, в обхвата на КР.
Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
Изготвен е подробен план за временно прекратяване на дейностите на площадката или на части
от тях.
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