
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ДУНАПАК РОДИНА” АД - гр. Пловдив 

 
         На основание заповед №РД-243/13.10.2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 
16.11.2010 г. беше извършена проверка на предприятие за „Производство на велпапа и 
опаковки”, собственост на „ДУНАПАК РОДИНА” АД - гр.Пловдив. Комплексната проверка от 
експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води, химични вещества и отпадъци/  е 
съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на 
РИОСВ-Пловдив за 2010 г.” 
 
I. Цел на проверката: 
       Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта 
с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни 
актове. 
 
II. Проверени инсталации и дейности: 
1.Склад за мастила и мастилна инсталация. 
2.Склад масла. 
3.Склад лепила. 
4.Склад готова продукция. 
5.Парова централа с нафтово стопанство. 
6.Склад опасни отпадъци. 
7.Складово стопанство-газьол. 
8.Шахти на градска канализация за битови и производствени отпадъчни води. 
9.Съдове за съхранение на неопасни вещества. 
 
III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
 
Компонент “ Въздух”- 
 Източници на вредни в-ва в атмосферният въздух по смисъла на 
ЗЧАВ/ДВ.бр.45/96 год./ на територията на предприятието са два броя котли с мощност 
1.2 mw и един брои парогенератор с мощност 2 mw, работищи с природен газ и 
резервно гориво нафта. Дружеството извършва собствени периодически измервания 
на вредностите съгласно утвърден от РИОСВ-Пловдив план за мониторинг в 
съответствие с изискванията на глава V от Наредба №6 /ДВ.бр.31/99 год./. 
Резултатите от измерванията се докладват в РИОСВ-Пловдив в нужният формат, не са 
регистрирани превишения на НДЕ на вредни в-ва в атмосферният въздух.Към момента 
на проверката във връзка с производствените нужди се експоатира парогенератор и 
за отопление котел №1. 
 
 
Компонент  „Води”- 
 Дружеството притежава договор с „ВИК” ЕООД, гр.Пловдив за доставка на питейна вода, 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води № 20336/23.02.2010 год. На площадката се 
формират отпадъчни води-производствени от измиване на помещения и съоръжения и битови 
фекални. Няма пречиствателни съоръжения за тези води. Представен е протокол от изпитване на 
двата потока отпадъчни води. Изпитваните  показатели – PH, БПК, ХИК отговарят на нормите 
определени в Наредба № 7/2000 год. На 12.11.2010 год. са взети проби отпадъчни води от „ВИК” 
ЕООД за изпитване. 
 
 
Фактор „Химични вещества”- 
 Представен е инвентаризационен списък на химичните в-ва и смеси употребявани от 
„Дунапак Родина”АД. Представени информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на български 
език, съдържащи 16 раздела. В управление на мерките за безопасност посочени в ИЛБ, 
мастилата се съхраняват във варели от 200 литра, оборудвани със съдове при евентуален разлив. 
Същите се съхраняват в сухо складово помещение. Употребяван от фирмата газьол се съхранява 
в цистерна с ненарушена цялостна обваловка. Лепилата и мастилата употребявани от „Дунапак 
Родина”АД се съхраняват в огигинални опаковки в отделно помещение.Фирмата е подала 
информация до МОСВ-София във връзка с чл.17 от ЗОПОЕЩ /ДВ.бр.43/2008 год. и е 



изготвила собствена оценка на случайте на непосредствена заплаха за екологични 
щети и на причинени екологични щети. 
 
Фактор „Отпадъци”- 
 Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-023-02; изменение 
и допълнение № 09-ДО-023-03 издадено от РИОСВ-Пловдив. Спазва поставените условия в 
Разрешението а именно: - има поставени съдове за съхранението на отпадъците посочени в 
издаденото разрешение /заключено складово помещение на закрито/. - води се отчет по Наредба 
№9/2004 год. 
 При направеният обход на площадката се констатира, че фирмата извършва балиране на 
изрезки от поточната линия за производството на велпапе. В издаденото Разрешение от РИОСВ-
Пловдив не е посочена дейност Пр.Т – предварително третиране /балиране/ на отпадък с код 
15.01.01 /хартиени и картонени опаковки/. „Дунапак Родина” АД има сключени договори за 
предаването на генерираните от дейността отпадъци с фирми притежаващи разрешения. 
 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 
 

1. Да се представят в РИОСВ-Пловдив копия от протоколи на „ВИК”ЕООД. 
 

       Срок: След получаване на резултатите 
       Отговорник: Изп.Директор 
 

2. Да се актуализира програмата за дейности с отпадъци и  Разрешението поради 
извършваната дейност по Пр.Т – предварително третиране /балиране/ на отпадък с код 
15.01.01 /хартиени и картонени опаковки/. 

       Срок: 16.12.2010г 
       Отговорник: Изп.Директор 
 
 
V. Съответствие, последващ контрол: 
 
 За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното 
отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при 
необходимост на място и/или по документи. При неизпълнение на даденото предписание, 
следващата проверка в обекта ще бъде през м. октомври на 2010 год.. 
 
 
      
 
    ДИРЕКТОР НА РИОСВ - Пловдив:.................................
                                                           /инж. В. Атанасова/ 
26.11.2010 год. 


