РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват-области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 000870
по чл. 155, ал.1 от Закона за опазване на околната среда
Днес, 25 септември 2013 г., гр. Раднево, област Стара Загора
подписаните :
/трите имена и длъжност на контролния орган/
1.
2.
3.
4.
5.
6.

инж. Галина Стоянова Петрова-гл. експерт, направление КПКЗ
инж. Динка Атанасова Тодорова-гл. експерт, направление ОЧАВ
инж. Надя Фернандес Проданова-гл. експерт, направление КОХВ УР
Лина Пейчева Петкова-гл. експерт, направление УО
Михаил Динков Михайлов -мл. експерт, направление ОВ
Антония Тончева Карачева-мл. експерт, направление КПКЗ

при Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора
извършиха планова проверка на: „Ремотекс Раднево” ЕАД, гр. Раднево – инсталация за
производство на чугун и стомана - т. 2.2 от Приложение 4 на ЗООС, инсталация за
производство на ацетилен – т.4.1 „а” от Приложение 4 на ЗООС, с Комплексно разрешително
№ 163/2007 г., актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012 г.
находящ се в гр. Раднево, област Стара Загора
Стопанисван от „Ремотекс Раднево” ЕАД
Адрес (за ФЛ), седалище и адрес на управление за (ЮЛ):
гр. Раднево, ул. „Заводска” № 1 , Булстат 123155993
представлявано от: инж. Сабрин Кадринов Спахиев -Изпълнителен Директор
Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-161/19.09.2013 г. на
Директора на РИОСВ-Стара Загора. Проверката е извършена на 24 и 25 септември 2013 г. ,
съответно:
24.09.2013 г. проверка по изпълнение на Условия № № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15
25.09.2013 г. проверка по изпълнение на Условия № № 8, 8.3.4, 10, 11, 13, 14
При проверката присъстваха:
/ име, презиме, фамилия, , длъжност/
1. Виолета Асенова Аргирова – експерт БТЕТН в „Ремотекс Раднево” ЕАД
2. инж. Христо Иванов Режев – еколог на „Ремотекс Раднево” ЕАД
Режим на работа на обекта-на две смени, прекъснат
При проверката се констатира следното изпълнение / неизпълнение на условията от
Комплексно разрешително /КР/ № 163/2007 г., актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012
г.
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: office@stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg
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Условие 2: В експлоатация са следните инсталации:
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:
1. Инсталация за производство на чугун и стомана (т.2.2.), включваща:
- 1 бр. електродъгова пещ (EДП)
- 1 бр. индукционна пещ (ИП)
- производство на блокова стомана
- производство на стоманени отливки
- производство на чугунени отливки
- подготовка на леярски форми и сърца
- почистване на отливки
2. Инсталация за производство на ацетилен; (т.4.1.а)
Инсталации, които са извън обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:
1. Ковашки цех за обработка на блокова стомана, включващ:
- хидравлична преса 1000 t
- ексцентър преса 100 t
- ексцентър преса 100 t.
- въздушен чук 160 kg
- въздушен чук 400 kg
- 2 бр. нагревни пещи 7,5 м2
- 1 бр. термична пещ 12 м2
- 4 бр. нагревни пещи МП-6
2.Инсталация за боядисване на вагони, електровози, ел.двигатели и трансформатори с
използване на органични разтворители
3.Цех “Заводски ремонт багери”
4.Цех “Ремонт на вагони и електровози”
5.Инсталация за производство на електрически телфери
6.Инсталация ремонт на ел. оборудване
7.Инсталация механична обработка на метални детайли
8.Инсталация производство на ролки, барабани и метални конструкции
9.Компресорна станция
Инсталацията за производство на чугун и стомана в момента на проверката не работи.
Условие 4.1: Изпълнява се. За периода от месец януари до месец август на 2013 г. е спазен
разрешения производствен капацитет в тона/час на инсталацията за производство на чугун и
стомана. Резултатите се документират ежедневно в леярната и ежемесечно от еколога на
предприятието. За инсталация за ацетилен се документират всеки месец производствените
количества, с цел да се отчете годишното производство.
Условие 4.1.1. (поставено с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Прилага се инструкция за
измерване/ изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2.
Условие 5: Изпълнено. Операторът прилага система за управление на околната среда,
отговаряща на поставените изисквания.
Условие 5.1.1: Изпълнено. Определен е списък, утвърден от Изпълнителният директор с
персонала, отговорен за изпълнение на условията от комплексното разрешително.
Условие 5.1.2: Изпълнено. Изготвен е списък на персонала, които ще извършва конкретните
дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението
на условията в комплексното разрешително.
Условие 5.1.3: Не е извършвана актуализация на списъка по Условие 5.1.2.
Условие 5.2.1: Изпълнено. Определени са потребностите от обучение на персонала по
длъжности и цехове. Представени са: Заповед №224/23.05.2013 г. на изп. директор, протоколи
от извършените обучения и програма за обучение с включена тема „ Видове отпадъци на
територията на завода, разделно събиране на отпадъци, отговорност по Условия 11.1, 11.2, 10.2,
и 13.Б от КР.
Условие 5.3.1: Изпълнено. Представен е списък на отговорните лица и персонала, които ще
извършват конкретни дейности по изпълнение на условията от КР с имена, длъжности и
телефони за контакт. Списъкът е утвърден от Изпълнителния Директор и е достъпен за всички
служители.
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Условие 5.3.2: Представен е списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани,
съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително при
спешни случаи).
Условие 5.4.1: Изпълнено. На площадката е осигурен актуален списък с нормативните актове
по опазване на околната среда, отнасящи се към работата на инсталациите.
Условие 5.4.2: Изпълнено. Изготвен е списък и са документирани
изискваните с
разрешителното инструкции. Инструкциите се съхраняват на достъпно за всички служители
място на площадката /при еколога на дружеството/ и от лицата отговорни за тяхното
изпълнение.
Условие 5.4.3: Изпълнено. Всяка инструкция е съпроводена с абонатен списък, съдържащ дата,
име на получателя и подпис.
Условие 5.5.1: Изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция съгласно процедура по ISO ОП
4.2-1-0-00-„Управление на документи”. Актуализирането на инструкциите в случай на
промени в работата на инсталацията или в нормативната уредба се осъществява със Заповед на
Изпълнителния Директор.
Условие 5.5.2: Изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за изземване на невалидната
документация. Изземването се осъществява от завеждащ централен технически архив.
Условие 5.6.1: Изпълнено. Изготвени са и се прилагат инструкциите за експлоатация и
поддръжка, изисквани от КР.
Условие 5.7.1: Изпълнено. Изготвени са и се прилагат инструкции за мониторинг на
техническите и емисионните показатели, изисквани от КР.
Условие 5.7.2: Изпълнено. Изготвени са и се прилагат писмени инструкциите ТБ9-504 за
периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните
показатели с определените в условията на КР.
Условие 5.7.3: Изпълнено. Изготвени са и се прилагат инструкциите за предприемане на
коригиращи действия и установяване на причините за допуснатите несъответствия.
Условие 5.7.4. (поставено с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Изготвена е писмена
инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на
инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на
ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия
за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.
Условие 5.8.1: Изпълнено. Изготвена е но не е прилагана инструкцията за преразглеждане и
актуализация на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателното оборудване
след възникване на авария.
Условие 5.8.2: Изготвена е и се прилага инструкция за аварийно планиране и действия при
аварии, която включва дейности по:
-

-

-

-

определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на
производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и
здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат
на наводнение или земетресение;
определени са възможните начини на действие за вече определените аварийни
ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и
здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации е
документиран е избрания начин на действие, включително действията за
предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване
здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
определени са начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на
Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за
действие; До момента на 2013 г. проиграване по аварийния план не е извършвано.
определени са сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на
работещите от района на аварията.
определени са възможните причини, които могат да доведат до аварии и
предприемане на коригиращи действия;

Страница №4 към Констативен протокол № 000870/25.09.2013
определени са и се извършва редовна техническа поддръжка на средствата за
оповестяване при авария-сирени 2 бр. и телефони; за пожароизвестяване се
използват пожарни датчици и ръчни бутони, проверени на 15.08.2012 г.
- определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им
проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното
съхранение, съхраняват се по цехове;
- определени на средствата за противодействие на възможните аварии (напр.
пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите
места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност,
представени са протоколи на ЕТ „Овелан”, гр. Хасково за зареждане на
пожарогасители с изтекъл срок-51 бр. през 2012 г.
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни
номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на
действията, предвидени в Плана за действия при аварии.
Условие 5.9.1. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Документират се
резултатите в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително, в
дневници.
Условие 5.9.2. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): До момента инструкцията
не е прилагана.
Условие 5.9.3. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): За периода януарисептември, несъответствия не са констатирани.
Условие 5.9.4. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): До момента не е извършена
актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.
Условие 5.9.5. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Изготвен е и се съхранява
списък с документи, доказващи съответствие с условията на разрешителното. документи.
Условие 7.1: От влизане в сила на КР не е възниквала необходимост от уведомяване на
компетентните органи.
Условие 7.4: Изпълнено. За резултатите от собствения мониторинг, изискван с КР, са
уведомени РИОСВ Стара Загора и БД.
Условие 8.1.1: Изпълнено. Използването на вода за производствени нужди от собствен
сондажен кладенец е съгласно Разрешително за водовземане № 0765/12.02.02г. и Решение
№184/14.01.2008г. за продължаване на срока на действие на разрешителното до 12.02.2014 г.
Условие 8.1.2: Изпълнено. Ползването на вода за питейно-битови нужди на площадката е
съгласно Договор от 10.01.2005 г. и анекс към него с „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора. Не е
възникнала необходимост от актуализацията му.
Условие 8.1.3: Изпълнява се. Количеството използвана вода за производствени нужди за
периода от месец януари до месец септември 2013 г. превишава разрешените разходни норми,
съгласно таблица 8.1.3. от КР за инсталация за производство на чугун и стомана. Спазена е
разходната норма за вода от инсталация за производство на ацетилен.
Условия 8.1.4 и 8.1.6.5: Изпълнени. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на
генераторите за ацетилен и охлаждането на индукционната пещ, които са основни консуматори
на вода за производствени нужди. Представен е Дневник за техническото обслужване и ремонти
за 2013 г. за експлоатация и поддръжка на генераторите за ацетилен и охлаждането на
индукционната пещ. Отразени са данни с дата на започване на ремонта, описание на дефекта,
извършената работа и дата на приключване.
Условия 8.1.5 и 8.1.6.4: Изпълнени. Прилага се инструкция за извършване на проверки на
техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприети
коригиращи действия. Документира се ежемесечно в два дневника-за водопроводната мрежа на
площадката и за главните водопроводи, шахти и арматура.
Условие 8.1.6.1: Отчитането на изразходените количества вода за производствени нужди се
извършва чрез измервателно устройство за измерване на отнетите водни количества от сондажен
кладенец.
Условие 8.1.6.2 (Актуализирано с Решение 163-Н0-И0-А1/2012г.): Изготвена е инструкция за
измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени
нужди (включително охлаждане). Документираната информация включва:
Месечните количества изразходвана вода за инсталациите и съпоставка с годишната норма за
ефективност.
-
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Условие 8.1.6.3: Изпълнено. Изготвена е но не е приложена инструкцията за оценка на
съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с разрешените и
предприемане на коригиращи действия за инсталацията за производство на чугун и стомана.
Условие 8.2.1.1: Разход на ел. енергия за производство на единица продукт от инсталация за
производство на чугун и стомана за периода м. януари-м.август на 2013 г., е спазен съгласно
таблица 8.2.1.1 от КР. За инсталация за ацетилен се документира месечния разход на
електроенергия и е изчислена разходната норма MWh за единица продукт.
Условия 8.2.1.3 и 8.2.2.3: Изпълняват се. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка
на електродъгова пещ (ЕДП) и индукционна пещ (ИП) към инсталацията за производство на
чугун и стомана. Резултатите от инструкцията се документират в общ Дневник за техническото
обслужване и ремонти на инсталацията за ацетилен и инсталацията за производство на чугун и
стомана.
Условие 8.2.2.1. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Прилага се инструкция,
осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества
електроенергия за производствени нужди, изразени като:
- месечните количества изразходвана електроенергия за всяка инсталация и съпоставка с
годишната норма за ефективност.
Условие 8.2.2.1.1: Изразходваното количество електроенергия се отчита по посочените
електро-измервателни устройства.
Условие 8.2.2.2: Изпълнява се. Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на
изразходваните количества ел. енергия с разрешените и предприемане на коригиращи действия.
Резултатите се документират всеки месец.
Условие 8.3.1.1. (Актуализирано с Решение 163-Н0-И0-А1/2012г.): Суровините, посочени в
Таблица 8.3.1.1 не се различават по вид посочен в КР.
Условие 8.3.1.2. (Актуализирано с Решение 163-Н0-И0-А1/2012г.): Спомагателните материали,
посочени в Таблица 8.3.1.2, не се различават по вида посочен в КР.
Условие 8.3.1.3 (Актуализирано с Решение 163-Н0-И0-А1/2012г.): Горивото, посочени в
Таблица 8.3.1.3 не се различават по вид, съгласно КР.
Условие 8.3.2.1 (Актуализирано с Решение 163-Н0-И0-А1/2012г.): Прилага се инструкция,
осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини,
спомагателни материали и горива съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3., са
изразени като:
-Месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива и оценка на съответствие
с годишна норма за ефективност.
Условие 8.3.2.2. (Актуализирано с Решение 163-Н0-И0-А1/2012г.): Прилага се писмена
инструкция за оценка на стойностите на годишните норми за ефективност с определените в
условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на
инструкцията се документират в месечни справки.
Условие 8.3.4.1: Изпълнява се. Всички химични вещества се съхраняват съгласно условията,
посочени в информационните листове за безопасност.
Условие 8.3.4.1.1: При проверката са представени информационни листи за безопасност /ИЛБ/
за използваните химични вещества и смеси.
Условие 8.3.4.1.2: Информационните листи за безопасност са съобразени с изискванията на
Регламент (EO) 1907/2006.
Условие 8.3.4.2: Изпълнява се. Съхранява се мазут в резервоари с вместимост, съгласно
комплексното разрешително.
Условие 8.3.4.3: Изпълнява се. Съхранява се газьол в резервоар с вместимост, съгласно
комплексното разрешително.
Условие 8.3.4.4: Изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка на
резервоарите и обваловките. Заведена е Рапортна тетрадка за техническо обслужване и ремонт
на резервоарите и обваловките с ежеседмични записи. Води се и дневник за техническото
обслужване и ремонт на резервоарите и обваловките, в който се записват ежемесечните
проверки.
Условия 8.3.4.5 и 8.3.4.6 Изпълнено. В момента на проверката няма налични количества газьол
и мазут в резервоарите. Не се констатира наличие на течност в обема на обваловката.
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Условие 8.3.4.7: Изпълнява се. Съхранението на суровините се осъществява в складове,
посочени в разрешителното.
Условия 8.3.4.8 и 8.3.4.9: Изпълнени. Изготвени са и се прилагат инструкции за периодична
проверка на съответствието на резервоарите, складовете и площадките за съхранение с
експлоатационните изисквания и условията на КР и за установяване и отстраняване на течове,
както и поддръжка на фланци, уплътнения и помпи по тръбопреносната мрежа за течни горива,
установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Водят
се ежемесечни записи в Дневник за техническо обслужване и ремонти, както и рапортна
тетрадка, в която записите са ежедневни. Представени са протоколи от проверки за течове от
тръбопроводната мрежа и съответствие на площадките за съхранение с № 8, 10, 12, 15/2012 г.
Условие 8.3.5.1: Изпълнява се. Операторът документира резултатите от извършените проверки
на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни
материали и горива с експлоатационните изисквания.
Условие 8.3.5.2. Изпълнява се. Документират се резултатите от извършените проверки за
установяване и предприетите действия за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за
течни горива.
Условие 9.1.1. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.) Изпълнява се. Операторът
експлоатира пречиствателните съоръжения:
Инсталация за производство на чугун и стомана
-1 брой сух касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К4 - дробометна машина;
-1 брой касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К7 - ЕДП и ИП.
Към момента на проверката инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително не
работи.
Условие 9.1.2. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.) Изпълнява се. Операторът е
изготвил документация за всяко пречиствателно съоръжение с определени:
-контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната
работа) на всички пречиствателни съоръжения, разрешени в Условие 9.1.1.
-оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
-честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
-вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.
Информацията по Условие 9.1.2. е предоставена в РИОСВ.
Условие 9.1.3. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.) Изпълнява се. Операторът
прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри,
осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие
9.1.1 - сух касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К4 към дробометна машина и касетъчен
ръкавен филтър ИУ Комин № К7 - ЕДП и ИП.
Условие 9.1.3.1. (поставено с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.) Изпълнява се. Операторът
извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1.
в съответствие с определените по Условие 9.1.2 контролирани параметри (разлика в
налягането), честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.
Условие 9.1.4.1: Не се изпълнява. Разработена е инструкция за периодична оценка на
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко едно от
пречиствателните съоръжения, с определените оптимални такива, установяване причините за
несъответствията и предприемане на коригиращи действия е налице, но не се прилага.
Съгласно водения дневник, през месец август и месец септември контролирания параметър,
разлика в налягането, за сух касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К4 към дробометна
машина, е под определената в Комплексното разрешително стойност (0,3 – 0,4 кРа), но не са
установени причините за тези несъответствия и не са предприети коригиращи действия. Копие
от дневника, с отчетените стойности на контролирания параметър за месеци август и
септември, се прилага към настоящия протокол.
Условие 9.1.5.1. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Изпълнява се. Операторът
съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 9.1.2, за всяко
пречиствателно съоръжение, която се предостави по време на проверката.
Условие 9.1.5.2. (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Не се изпълнява.
Операторът документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на
стойностите на контролираните параметри за всяко едно от пречиствателните съоръжения, с
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определените оптимални такива по Условие 9.1.2, но не предприема мерки по установяване на
причините за регистрираните несъответствия и не предприема коригиращи действия.
Условие 9.1.5.3: Изпълнява се. Операторът е представил в годишния доклад за 2012 г.,
информация за установените несъответствия, причините за тях и предприетите коригиращи
действия.
Условие 9.2.1 : Не се изпълнява. Не може да се извърши оценка на съответствието по
отношение спазването на посочените в съответните условия от КР стойности за дебитите на
технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници, на площадката на
дружеството, защото при проверката не се представиха протоколи от Собствени периодични
измервания.
Условие 9.2.2: Не се изпълнява. Не може да се извърши оценка на съответствието по
отношение спазването на Нормите за допустими емисии, определени в КР, за ИУ № 1, № 2, №
3, № 4, № 5, № 6 и № 7, защото при проверката не се представиха протоколи от Собствени
периодични измервания. Не се установи експлоатация на други организирани източници в
атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.
Условие 9.2.7: Представените в РИОСВ Стара Загора консолидирани количества от отделните
участъци, показват консумация и количество вложени разтворители за балансовата 2012 г. 110,9 кг. Съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г., за количества под праговата стойност от
5 тона оператора има задължението да ги декларира в годишния доклад по чл. 125, ал. 1, т. 5 от
ЗООС, което е направено от дружеството.
Условие 9.2.8: Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на
съответствието на измерените стойности на емисиите на вредни вещества с определените в КР
емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на
коригиращи действия.
Условие 9.3.1: Изпълнява се. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие
2, с изключение на тези, посочени в Условие 9.3.3 се изпускат в атмосферния въздух
организирано.
Условие 9.3.3: Изпълнява се. Годишните количества на разтворители са под праговата
стойност от 5 тона. Оператора е декларирал същите в годишния доклад. Неорганизираните
емисии на летливи органични съединения от производствената площадка на “РЕМОТЕКСРАДНЕВО” ЕАД, гр. Раднево не превишават 20 % от количеството вложени за една година
разтворители.
Условие 9.3.3.1: Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на
периодична оценка на съответствието на измерените стойности на неорганизираните емисии на
летливи органични съединения с определените в КР норми, установяване на причините за
несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За намаляване на неорганизираните
емисии на летливи органични съединения се използват бои на водна основа.
Условие 9.3.4: Изпълнява се. Изготвена е и се 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.
Условие 9.3.5: Изпълнява се. Прилага се инструкцията 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. До
момента на проверката не са констатирани несъответствия и не е възниквала необходимостта
от предприемане на коригиращи действия. В деня на проверката също не се констатираха
неорганизирани емисии на площадката.
Условие 9.3.6: Изпълнява се. Мерките по изпълнение на условието са записани в инструкцията
за ограничаването на неорганизираните емисии. Операторът представи записи по изпълнение
на условието, касаещо спазване на изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни
вещества, съгласно чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. и представи доказателства за изпълнение на
условието.
Условие 9.4.1: Изпълнява се. Операторът е осигурил всички дейности на площадката да се
извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на
производствената площадка.
Условия 9.4.2 и 9.4.3: Изпълняват се. В дружеството не са постъпвали оплаквания за миризми,
характерни от производствената дейност. За целта се води дневник.
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Прилага се инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за
предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.
Условие 9.5.1: До настоящия момент, емисиите на отпадъчните газове от площадката на
дружеството не са довели до нарушаване на действащите норми за качество на атмосферния
въздух. Към момента на проверката инсталацията не работи.
Условия 9.6.1.1 и 9.6.1.2: Не са изпълнени. За всички изпускащи устройства операторът не
представи протоколи от Собствени периодични измервания, съгласно изискванията на Наредба
№6/26.03.1999г. и от акредитирана лаборатория. Честотата на мониторинга, определен в
Таблиците към условията не се спазва.
Условие 9.6.1.3: Изчислените годишни количества на веществата се докладват съгласно
изискванията на Регламент № 166/2006 г.
Условия 9.6.2.1: Изпълнява се. За всяко ИУ оператора документира максималния дебит на
отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг.
Води се необходимата документация. Изключение: В документацията не е отразен
мониторинга от ИУ от № 1 до № 7 за календарната 2012 г. През 2013 г. мониторинг на
емисиите също не е извършван.
Условие 9.6.2.2: Изпълнява се. Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват, и са
представени при проверката. Изключение: В документацията не е отразен мониторинга от ИУ
от № 1 до № 7 за календарната 2012 г. През 2013 г. Собствени периодични измервания също не
са извършвани.
Условие 9.6.2.3: Изпълнява се. На площадката се документира и съхранява информация за
веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Дневник с подробни
записи и изчисления беше представен по време на проверката.
Условие 9.6.2.4: Изпълнява се. Операторът документира и съхранява измерените/изчислените
стойности на неорганизирани и общи емисии на летливи органични съединения.
Условия 9.6.2.5 и 9.6.2.6: Изпълняват се. Документират се и се съхраняват резултатите от
изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и
интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Относно
оплаквания от миризми операторът е завел дневник. До настоящия момент в дружеството не са
постъпвали оплаквания за миризми, характерни от производствената дейност, което е отразено
в дневника. До момента на проверката не е възниквала необходимост от предприемане на
мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи
вещества
Условие 9.6.2.7: Изпълнява се. Документират се и се докладват количествата разтворители,
които за балансовата 2012 г. са под ПСКР. Съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г., за
количества под ПСКР оператора има задължението да ги декларира в годишния доклад по чл.
125, ал. 1, т. 5 от ЗООС, което е направено от дружеството.
Условие 9.6.2.8: Изпълнява се. Операторът документира резултатите от оценката на
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в
разрешителното емисионни норми, установените причини за несъответствия и предприетите
коригиращи действия. Изключение: В документацията не е отразен мониторинга от ИУ от № 1
до № 7 за календарната 2012 г. През 2013 г. Собствени периодични измервания не са
извършвани.
Условие 10.1.1.1: Изпълнява се. Експлоатира се трикамерен утаител и локална пречиствателна
станция (реактор за неутрализация, реактор за третиране с Ca(OH)2, вана-утаител, пясъчен
филтър и сорбционен филтър(активен въглен), обозначени на Приложение №II.4.1-6 от
заявлението. Резултатите от проведения контрол, съгласно инструкциите се документират
ежемесечно в дневници. Към момента на проверката дружеството експлоатира и поддържа
само трикамерен утаител. ЛПСОВ не се експлоатира поради намален производствен капацитет.
Условие 10.1.1.2. Изпълнява се. Изготвена е и се прилага документация с определени:
 контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява
оптималната работа);
 оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
 честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително
документиране на резултатите;
 вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.
Актуализираната на информацията е предоставена в РИОСВ.
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Условие 10.1.1.3. Изпълнява се. Изработена е и се прилага инструкция за поддържане на
оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим
на пречиствателните съоръжения.
Условия 10.1.1.4, 10.1.1.6.2 и 10.1.1.6.3: Изпълняват се. Извършва мониторинг на работата на
пречиствателните съоръжения в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2
контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.
Резултатите от проверките и оценка на съответствието за трикамерният утаител (ежемесечни
проверки) се документират и съхраняват на площадката. За ЛПСОВ няма записи, тъй като
през 2013 г. не са функционирали.
Условие 10.1.1.5.1: Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие на
измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с
определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията
включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи
действия.
Условия 10.1.1.5.2, 10.2.1.1.1 и 10.4.1.1: Прилага се инструкция за проверка на състоянието на
канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане
на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Води се дневник за техническо обслужване и
ремонти правят се записи от извършените проверки и изпълнена работа.
Условие 10.1.1.6.1: Съхранява се на площадката писмена документация по изпълнение на
Условие 10.1.1.2, която се представи при проверката.
Условия 10.1.2.1, 10.2.2.1, 10.4.2.1: Изпълнява се. Зауства се смесен поток отпадъчни води
/производствени, охлаждащи и дъждовни/ във водоприемник р. Блатница – II-ра категория в ТЗ
№1, съгласно изискванията на таблица 10.1.2.1. От извършеният емисионен контрол на
заустваните отпадъчни води на РИОСВ Стара Загора за 2013 г, и извършените собствени
периодични измервания за първото тримесечие на 2013 няма констатирани несъответствия.
Условие 10.1.3.1: Изпълнено От извършеният емисионен контрол на заустваните отпадъчни
води на РИОСВ Стара Загора за 2013 г., и извършените собствени периодични измервания за
първото тримесечие на 2013 г. няма констатирани несъответствия.
Условие 10.1.3.2: Изпълнява се. Води се дневник за залпови изпускания в р. Блатница,
вследствие на аварийни ситуации. От началото на 2013 г. до 24.09.2013 не са констатирани
аварийни ситуации.
Условия 10.1.4.1, 10.2.3.1 и 10.4.3.1: Изпълнени. Извършен е собствен мониторинг на смесен
поток отпадъчни води за първото тримесечие на 2013 г. (Протокол от изпитване 429/07.05.2013
г.). Резултатите показват съответствие с индивидуалните емисионни ограничения.
Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория ''Води и горива'' при
„АМЕЕС” ООД гр. Раднево. Към момента не са констатирани превишения.
Условие 10.1.4.4 (Актуализирано с Решение 163-Н0-И0-А1/2012г.): Отчитат се заустваните
отпадъчни води, като смесен поток - производствени, охлаждащи и дъждовни, чрез
измервателното устройство - дебитомер, обозначено на Приложение 3.1. „Използване на вода”,
приложено към Решение 163-Н0-И0-А1/2012г. Отчетено е количество с натрупване – 80299 м.
куб. Водят се ежемесечни справки с заустени водни количества.
Условие 10.1.4.5: Изпълнява се. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на
резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, като
резултатите се нанасят в дневник. Извършена е оценка на съответствието за първото
тримесечие на 2013 г. Няма регистрирани несъответствия.
Условие 10.3.2.1: Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и
поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за самостоятелен поток битово-фекални
отпадъчни води на площадката на дружеството, включително установяване на течове и
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Води се дневник за техническо
обслужване и ремонти-14 бр. записи
Условие 10.3.3.1: Изпълнено. Зауства се самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води
в канализационната система на гр. Раднево, съгласно сключен с „В и К” ЕООД, гр. Стара
Загора договор.
Условие 10.3.4.1: Изпълнено. За 2013 г. не е извършен мониторинг на битово-фекални
отпадъчни води, поради минимално изтичане и невъзможност за пробонабиране.
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Условие 10.3.4.2: Изпълнено. Прилага се инструкция за изчисляване на количествата зауствани
като самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води. Води се дневник с ежемесечни
справки, изразходваното водно количество за месец август - 1025,952 м куб.
Условие 10.3.4.4: Изпълнено. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на
резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по Условие
10.3.3.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи
действия. Не е правена оценка на съответствието, поради липса на данни. (Няма
пробонабирания поради липса на изтичане)
Условия 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4 и 10.5.5: Изпълняват се. Водят се дневници ( месечен) за
техническото обслужване и ремонт на пречиствателните съоръжения, за резултатите от
собствените наблюдения на показателите за качеството на отпадъчните води, техническото
обслужване и ремонти на канализационната мрежа, както и за резултатите от оценката на
съответствието с установяване на причините за несъответствие и коригиращи мерки.
Условие 11.1.1: Изпълнява се. Образуваните отпадъци на площадката, съответстват по вид и
наименование на разрешените в КР и не превишават определените количества.
Условие 11.1.3: Изпълнява се. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието
на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на
разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и
предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се
документират ежемесечно. За 2013г не са установени несъответствия.
Условие 11.2.1: Изпълнява се. Образуваните на площадката отпадъци, посочени в Условие
11.1, се събират съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за
третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това
места.
Условие 11.2.2: Изпълнява се. Отпадъците се събират разделно по схемата, представена в
заявлението и в съответствие с нормативната уредба по околна среда.
Условие 11.2.3: Изпълнява се. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото
разрешително подлага отпадъците на обработка за намаляване на техния обем (натрошаване) и
привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.
Условие 11.2.3.1: Изпълнява се. Образуваните на площадката опасни отпадъци се събират в
добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с
отпадъците, като съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и
наименование на отпадъка.
Условие 11.2.4: Изпълнява се. Отработените масла с кодове 13.01.10*, 13.02.05* и 16.07.08* се
събират в затворени съдове, които са химически устойчиви, маркирани са и са под навес. За
2013г не са генерирани такива отпадъци.
Условие 11.2.5: Изпълнява се. Събирането на отпадък с код и наименование:
15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества (метални варели) и 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с
опасни вещества (омаслени дървени стърготини, конци, парцали), се извършва разделно в
затворени помещения. За 2013г не са генерирани такива отпадъци.
Условие 11.2.6: Изпълнява се. Отпадък с код и наименование 16 06 01* - Оловни акумулаторни
батерии се съхраняват разделно в устойчиви съдове на обособено за целта място. За 2013г не са
генерирани такива отпадъци.
Условие 11.2.7. Изпълнява се. Притежателят на настоящото разрешително събира образувания
на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други
отпадъци, съдържащи живак разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели
площадка. Няма поставяне на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци,
съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесване с други отпадъци. За 2013г не
са генерирани такива отпадъци.
Условие 11.2.8. Изпълнява се. Притежателя на настоящото разрешително приема на
площадката следните отпадъци с код и наименование:
- 02 01 10 - Метални отпадъци;
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 15 01 04 - Метални опаковки;
- 16 01 17 - Черни метали;
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- 17 04 05 - Желязо и стомана;
- 17 04 07 - Смеси от метали;
- 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел;
- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана;
- 19 12 02 - Черни метали;
- 20 01 40 - Метали,
Условие 11.2.9. Изпълнява се.Пприемането на отпадъците по Условие 11.2.8 се извършва по
предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз
основа на писмен договор.
Условие 11.2.9.1. Изпълнява се. Приемането на отпадъците се извършва по придружаваща
отпадъците документация - съпроводителен документ на товара (отпадъка).
Условие 11.2.9.2. Изпълнява се. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.8,
притежателят на настоящето разрешително разполага с:
- информация за вида и количеството на отпадъците;
Условие 11.2.9.3. Изпълнява се. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.8 притежателят
на настоящето разрешително извършва проверка на придружаващата отпадъците
документация, посочена в Условие 11.2.9.1;
Условие 11.2.10. Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на
съответствието на събирането и приемането на отпадъците с определените в настоящото
разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и
предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.3.1. Изпълнява се. Операторът съхранява временно отпадъците образувани при
производствената дейност, съгласно таблиците в Условие 11.1 за срок не по-дълъг от
определения в КР.
Условие 11.3.2. Изпълнява се. Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с
Условие 11.1 на настоящото разрешително, на определените места.
Условие 11.3.3. Изпълнява се. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се
съхраняват в добре затварящи се съдове и/или опаковки, изготвени от материали, които не
могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи
“опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка.
Условие 11.3.4. Изпълнява се. Операторът съхранява разделно временно следните отпадъци:
13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;
13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на
минерална основа;
- 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти,
на обособени участъци от Площадка № 2.Съдовете за съхранение отговарят на изискванията на
Условие 11.2.4.Участъците от площадката имат ясни надписи за предназначението им, вида на
отпадъците, които се третират в тях и е ясно означена от останалите съоръжения в обекта. За
2013г не са генерирани такива отпадъци.
Условие 11.3.5. Изпълнява се. Операторът съхранява временно отпадък с код и наименование
- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с
опасни вещества (метални варели);
- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни
вещества (омаслени дървени стърготини, конци, парцали)м
- 10 02 07* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества,
на Площадка №2, обозначена на Приложение 3.4.4. Площадката е закрита, има ясни надписи за
предназначението й и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно означена и отделена
от останалите съоръжения в обекта.
Условие 11.3.6. Отпадък с код и наименование 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии се
съхраняват разделно в устойчиви съдове на обособено за целта място Не е образуван за 2013г.
Условие 11.3.7: Изпълнява се. Операторът съхранява временно отпадък с код и наименование:
20 01 21*- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в склад за опасни
отпадъци №3, разделно от др. отпадъци и при наличие на сяра.
Условие 11.3.8. Изпълнява се. Съхраняват се временно отпадъци с код и наименование:
-
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03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и
фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 - на Площадка № 6;
 10 02 10 - Нагар/окалина - на Площадка №1;
 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09 - на Площадка
№4;
 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде - калциев хидрооксид- на Площадка № 5
 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - на Площадка №1;
 19 12 03 - Цветни метали - на обособен участък от Площадка №2;
 10 02 02 – Непреработвана шлака – на обособен участък от Площадка №4;
 10 09 03 – Шлака от пещи - на обособен участък от Площадка №4;
 10 09 08 – Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от
упоменатите в 10 09 07* - на обособен участък от Площадка №4;
 16 11 02 – Облицовъчни и огнеопорни материали на въглеродна основа от
металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01* - на обособен участък от
Площадка №4;
 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06* - на обособен участък от Площадка №4,
обозначени на Приложение 3.4.4. “Управление на отпадъците. Площадките имат трайна
настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на
площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях и са ясно означени и отделени от
останалите съоръжения в обекта.
Условие 11.3.10: Изпълнява се. Операторът не допуска смесване на опасни отпадъци с други
отпадъци и смесване на оползотворими с неоползотворими.
Условие 11.3.11. Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на
съответствието на временното съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.4.2: Изпълнява се. Отпадъците, образувани от дейността се предават за
транспортиране извън територията на площадката на лицензирани фирми, въз основа на
сключени договори.
Условие 11.4.2.1: За периода януари – септември 2013 г. не са предавани опасни отпадъци и не
са изготвяни “идентификационни документи” .
Условие 11.4.3: Изпълнява се. Изготвят се и се съхраняват всички изискани с разрешителното
документи. Документите се представят при поискване от контролния орган.
Условие 11.4.4. Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на
съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.5.1: Изпълнява се. Предаването за оползотворяване, преработване и рециклиране
на отпадъците се извършва единствено на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или
комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за
конкретния вид отпадък.
Условие 11.5.2: Изпълнява се. Операторът извършва оползотворяване с код R4 на метални
отпадъци при производството на чугун и стомана.
Условие 11.5.3: Изпълнява се. Операторът може да оползотворява с код R1 (използването им
като гориво или по друг начин за получаване на енергия) следните отпадъци с код и
наименование:
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,
образувани при работата на Инсталациите по Условие 2.
Условие 11.5.4: Изпълнява се. Извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код
R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с
код R 4) на Площадка № 1 на следните отпадъци с код и наименование:
- 02 01 10 - Метални отпадъци;
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 15 01 04 - Метални опаковки;
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- 16 01 17 - Черни метали;
- 17 04 05 - Желязо и стомана;
- 17 04 07 - Смеси от метали;
- 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел;
- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана;
- 19 12 02 - Черни метали;
- 20 01 40 - Метали,
Условие 11.5.4.1: Изпълнява се. Съоръженията за извършване на операция по оползотворяване,
обозначена с код R13 по Условие 11.5.4, отговарят на изискванията на Приложение 2 на
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г, като площадките са с трайна настилка (бетон,
асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението им, вида на
отпадъците, които се третират в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта
Условие 11.5.4.2: Изпълнява се. Съхраняват се временно отпадъците по Условие 11.5.4 за срок
не по-дълъг от три години.
Условие 11.5.5. Изпълнено. Притежателят на настоящото разрешително веднъж годишно прави
проучване на възможността да предава за оползотворяване на лица, притежаващи документ по
чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност на отпадъците
по условие 11.1, които се обезвреждат чрез депониране.
Условие 11.5.5.1: Изпълнява се. Притежателят приоритетно предава за оползотворяване пред
обезвреждане на съответните отпадъци.
Условие 11.5.8: Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на
съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в
условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за
констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.6.1: Изпълнява се. Отпадъците образувани от дейността на предприятието, се
предават за обезвреждане единствено на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или
комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за
конкретния вид отпадък.
Условие 11.6.3: Изпълнява се. Отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране,
се подлагат на предварително третиране (натрошаване) преди депонирането им.
Условие 11.6.6: Изпълнява се. Изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието
на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително
изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на
коригиращи действия.
Условие 11.7.1: Изпълнява се. Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани
на площадката отпадъци, с цел определяне на:
- Годишно количество образуван отпадък за инсталацията;
- Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при образуването на
отпадъци за инсталацията.
Условие 11.7.2: Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за измерване на
образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при
образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.
Условие 11.7.3: Изпълнява се. Прилага се инструкция за оценка на наблюдаваните годишни
количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на
отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва
установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.7.4: Изпълнява се. Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на
фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява и се предоставя
на компетентния орган при поискване.
Условие 11.7.5: Изпълнява се. Измерва/изчислява се видовете и количествата отпадъци,
приети, съхранени и оползотворени на площадката.
Условие 11.8.1. Изпълнено. Извършена е класификация на отпадъците съгласно Приложение
№ 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.
Условие 11.8.2. Изпълнява се. Притежателя на настоящото разрешително е извършил основно
охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за
обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1. на
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приложение № 1 от Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
Условие 11.9.1: В момента на проверката не са представени отчетни книги на оператора, които
се водят по изискванията на Наредба № 2/22.01.2013г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния
регистъри
Условие 11.9.1.1. Изпълнява се. Информацията, включително и резултатите от извършени
анализи на отпадъците от леярски пясък се документират и съхраняват 5 години на площадката
и се предоставят при поискване от компетентните органи.
Условия 13А.1 и 13Б.1: Изпълнено. Не е констатирано пряко и непряко отвеждане на вредни и
опасни вещества в почвите и подземните води. Прилага се инструкция за периодична проверка
за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Водят се записи
за извършени проверки.
Условия 13А.2 и 13Б.2: Разливи на площадката не са констатирани.
Условия 13А.3 и 13Б.3: Изпълнено. Съхраняват се и се използват пясък и стърготини за
почистване при евентуални разливи.
Условия 13А.4 и 13Б.4: Изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкцията с мерки за
ограничаване и отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят
почвата и подземните води и третиране на образуваните отпадъци.
Условия 13А.5 и 13.Б.5: При проверката не е констатирано използването на оборудване, от
което има течове.
Условия 13А.6 и 13Б.6: Изпълнено. Товаро-разтоварни дейности на площадката, които биха
могли да доведат до течове се осъществява само на определените за целта места.
Условие 13А.7: Изпълнено. Изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка за
наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, и отстраняване на
течове. Документират се ежемесечно в дневници за периодична проверка, техническо
обслужване и ремонт на тръбопроводи, разположени на открито и записи се водят в рапортни
тетрадки.
Условие 13А.8.2: Изпълнява се. Извършва се собствен мониторинг на подземни води по
показателите посочени в Таблица 13А.8.2 от КР. Пробовземането и анализите се извършват от
акредитирана лаборатория.
Условие 13А.8.3: Изпълнява се. Изготвена е, и се прилага инструкцията за периодична оценка
на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в
КР.
Условия 13А.9.1 и 13Б.10.1: Документират се и се съхраняват на площадката резултатите от
изпълнението на инструкциите по Условие 13А.4, Условие 13А.7, Условие 13А.8.3, Условие
13Б.1., Условие 13Б.4 и Условие 13Б.9.5 и са предоставени при проверката.
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Условия 13А.9.2. и 13Б.10.2: Документират се и се съхраняват на площадката резултатите от
собствения мониторинг на подземни води, по Условие 13А.8.2 и на почви по Условие 13Б.9.4 и
се предоставени при проверката.
Условия 13А.9.3. и 13Б.10.4: Изготвен е Дневник с изискваната по условията информация:
данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и
степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е
събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите
коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. До момента разливи не са
регистрирани.
Условие 13Б.9.4: Изпълнява се. Извършва се собствен мониторинг на почвите по показатели в
три пункта. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.
Условие 13Б.9.5: Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на
съответствието на данните от мониторинга и базовото състояние на почвите.
Условие 14.2: Изпълнява се. Представен е вътрешен авариен план от 2012 година, утвърден от
ръководителя на предприятието.

Условие 14.3: Изготвена е оценка за възможни случаи за изпускане на опасни течни вещества
или замърсена вода в резултат на аварийна ситуация в канализационната мрежа.
Условиe 14.4: Изпълнено. Води се документация „Дневник за авариите” за възникналите
аварийни ситуации. Водят се записи ежемесечно. До момента на проверката не са възниквали
аварийни ситуации с опасност за здравето на хората и околната среда.
Условие 14.5. Изпълнява се. Изготвена е и се прилага инструкция с мерки за ограничаване или
ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на
аварийни ситуации.
Условие 14.9 (поставено с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Изготвена е оценка за възможни
случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.
Условие 14.10 (поставено с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.): Въз основа на оценката по
Условие 14.9., са остойностени мерките за възможните случаи на непосредствена заплаха за
екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на
нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
Условие 15.1: Изпълнява се. Прилагат се
инструкции за пускане и спиране на
пречиствателните съоръжения.
Условие 15.2: Изпълнява се. Прилагат се инструкциите за пускане и спиране на инсталациите в
леярната – инструкция за производство на стомана в електродъгова пещ, инструкция за
подготовка на кофи за продухване с аргон и извънпещна обработка и за пускане и спиране на
индукционната пещ. В инсталацията за производство на ацетилен пускането и спирането се
извършва по инструкция за поддръжка на уредба за производство на ацетилен. Инструкциите
са изготвени съгласно паспортите на машините.
Условия 15.2.1 и 15.2.2: Изпълнени. Изготвена е и се прилага инструкция за документиране на
дейностите по пускане и спиране на инсталациите по КР. Резултатите се записват в Дневници
за ЕДП и ИП.

Предписания:
1. Да се представи в РИОСВ-Стара Загора информация по условие 8.1.6.3 за инсталацията за
производство на чугун и стомана.
срок: 25.10.2013 г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

2.Да се представят в РИОСВ-Стара Загора отчетните книги за отпадъците, по Наредба № 2 от
22.01.2013 г. за извършване на проверка.
срок: 25.10.2013 г.
Отговорник: Изпълнителен Директор
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Обяснения/възражения…………………………………………………………………………….
Неразделна част от протокола са (описват се представените документи по време на
проверката)………………………………………………………………………………………………
1.Оценка на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на
причинени екологични щети.
2. Копие от дневника, с отчетените стойности на контролирания параметър, разлика в
налягането, за месеци август и септември, за сух касетъчен ръкавен филтър ИУ Комин № К4
към дробометна машина.

Приложения:………………………………………………………………………………………….

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра, един за проверения и един
за РИОСВ
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Извършили проверката:
(име, фамилия, длъжност и подпис на контролния орган)
1. инж. Галина Петрова-гл. експерт, направление КПКЗ…………………
2. инж. Динка Тодорова-гл. експерт, направление ОЧАВ………………..
3. инж. Надя Проданова-гл. експерт, направление КОХВ УР……………
4. Лина Петкова-гл. експерт, направление УО…………………………….
5. Михаил Михайлов –ст. експерт, направление ОВ……………………...

6. Антония Карачева-мл. експерт, направление КПКЗ……………………
7. инж. Албена Тодорова- мл. експерт, направление ОЧАВ………………

Присъствали:
(име, фамилия, длъжност и подпис)
1. Виолета Асенова Аргирова – експерт БТЕТН в „Ремотекс Раднево” ЕАД …………
2. инж. Христо Иванов Режев – еколог на „Ремотекс Раднево” ЕАД……………….

Получил протокола:
Име, презиме, фамилия, длъжност…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Дата:…………………
Подпис:……………………
(личните данни, датата и подписа се попълват от лицето, получило протокола)

