
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  
„ЗАХАРЕН КОМБИНАТ”АД-гр.Пловдив 

 
         На основание Заповед №РД-100/01.06.2010г. и Заповед №РД-110/14.06.2010г.  
на Директора на РИОСВ – Пловдив беше извършена проверка на „Предприятие за 
производство на захар и захарни изделия”,  собственост на „Захарен комбинат” АД - 
гр.Пловдив. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент 
въздух, води   и  фактори на въздействие - химични вещества, шум 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. Котелна централа ; 
2. Компресорно отделение; 
3. Резервоар  за нафта и мазутоуловител; 
4. Площадкова канализация до включване на отпадъчни води в  канализационна 

система; 
5. Склад за временно съхранение на отпадъци; 
 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: 
1. Компонент “ Въздух”- 

     Организирани източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
„Предприятие за производство на захар и захарни изделия”,  собственост на „Захарен 
комбинат” АД - гр.Пловдив са изпускащи устройства към 4бр. котли с номинална 
топлинна мощност 31,54 МW. Използваното гориво е природен газ. В момента на 
проверката, предвид липсата на производствена необходимост се експлоатира котел 
тип ПК 6,5. Експлоатационният режим е 10-12ч. – 5 дни седмично.  Парокотелната 
централа се използва за производство на топлинна енергия за нуждите на 
производствената дейност и попада в обхвата на чл.131в, ал.2 от ЗООС. Дружеството 
има издадено Разрешително №131/2009г. за емисии на парникови газове от 
министъра на околната среда и водите.  
     В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г., от страна на дружеството са 
проведени собствени периодични измервания на вредностите, формирани при 
експлоатацията на котлите. Резултатите са представени пред РИОСВ-Пловдив в 
нужния формат. Не са констатирани несъответствия с НДЕ. 

2. Компонент  „Води”- 
     Формираните от обекта отпадъчни води са битово-фекални, условно чисти 
/охлаждащи/, от измиване на съдове  за съхранение на полуфабрикати  и форми за 
производство на захарни изделия, пречистени от Каломаслоуловител. Формираните 
отпадъчни води заустват в градска канализационна мрежа на „В и К” ЕООД. 
Представен е  Протокол №136 от 27.05.2010г. от изпитване на отпадъчните води 
преди включването им в канализационната система. Не са констатирани завишения 
по показатели – pH, неразтворени вещества, ХПК, БПК5. При проверката не е 
представен договор с „В и К” ЕООД за включване на отпадъчните  води в 
канализацията. В тази връзка са дадени предписания. 

3. Фактор „Шум”- 
    На 05.10.09г. са проведени  контролни измервания на шума, излъчван в околната 
среда от производствената площадка. Въз основа на Протокол от изпитване №1576 
08.10.09г. е констатирано , че нормата за шум по границата на промишлената 
прощадка, определена с Приложение №2, Таблица 2 на Нредба №6 / ДВ,бр.58 от 
2006г./ е спазена. Предстои провеждане на контролни измервания на шума, излъчван 
в околната среда по време на захарна кампания / м. Юли 20010г./.  

4. Фактор „Отпадъци”- 



   Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци с №-09-ДО-012-
05/25.04.2008г. При проверката на място се констатира, че се спазват условията , 
поставени в разрешението , а  именно : 

- Поставени са съдове и табели за временно съхранение на генерираните от 
дийността отпадъци; 

- Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №9 от 2004г. 
- Представени са договори с фирми за предаване на отпадъци от дейността, за 

последващо оползотворяване и рециклиране. 
5. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”- 

    На територията на обекта се употребява амоняк, който се съхранява в 
циркулационен ресивер към Хладилна инсталация.  Доставчик на използвания амоняк 
е „Неохим”АД- гр.Димитровград. Съхраняваното количество е около 2т.. При 
проверката е представен документ за предварителна регистрация  на амоняка съгл. 
Регламент 1907 от 2006г.. Съгласно изискванията на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.) при 
проверката е  представен информационен лист за безопасност /ИЛБ/ от фирмата -
производител.При необходимост като резервно гориво се използва нафта, която се 
съхранява в резервоар и към момента на проверката няма налично количество. 
 
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници- 

 Да се представи  пред РИОСВ-Пловдив договор с „В и К” ЕООД за включване на 
отпадни води от обекта в градска канализация. 

Срок 25.06.2010 г. Отговорник: Изпълнителен директор на „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ”АД-
гр.Пловдив 

 
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.  
 


