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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите

Регионалнаинспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА Б 
Министерство

Регионалиам

Д О К Л А Д

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) №475- 
Н2/2016 г., актуализирано е Решение №475/Н2-ИО-А1/2019 г., издадено на „Кроношпан 
България”ЕЮОД

I. Основание за проверката: Заповед №РД-189/20.10.2020 г. на Директора на 
РИОСВ -  Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ -  Бургас през 
2020 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във 
връзка с изпълнение на условията от комплексно разрешително №475-Н2/2016 г., 
актуализирано с Решение №475/Н2-ИО-А1/2019 г., издадено на „Кроношпан
България” ЕООД от ИАОС.

III. Проверката е проведена в периода: 21.10.2020 г. -23.10.2020 г.

IV. Обхват на проверката:
Извършен е оглед на площадката на инсталациите от Приложение №4 към ЗООС: 

Инсталация за производство на дървесни плоскости - Линия за производство на плочи от 
ориентирани дървестни частици (OSB), включваща 2 броя сушилни и 1 брой съоръжение за 
топъл въздух с топлинна мощност 25 MW и Линия за производство па плочи от дървесни 
частици (ПДЧ), включваща 2 броя сушилни и 2 съоръжения за топъл въздух с топлинна 
мощност 8 MW и 5 MW, както и проверка по документи, във връзка със следните условия:

• Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
• Условие № 3. Обхват;
• Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5. Управление на околната среда;
• Условие №7. Уведомяване;
• Условие № 8. Използване на ресурси;
• Условие № 9. Емисии в атмосферата;
• Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
• Условие №11. Управление на отпадъците;
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• Условие № 12. Шум;
• Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;
• Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.
V. Констатации от проверката:
• Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното

Към момента на проверката Инсталация за производство на дървесни плоскости 
попадаща в обхвата на т.6.1(в) от Приложение №4 към ЗООС е в експлоатация -  работи 
Линия за производство на плочи от ориентирани дървестни частици (OSB), включваща 2 
броя сушилни и 1 брой съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 25 MW.

Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), включваща 2 броя 
сушилни и 2 бр. съоръжения за топъл въздух с топлинна мощност 8 MW и 5 MW не се 
експлоатира. Дейността й е временно прекратена до 31.12.2020 г. в съответствие с 
представен План за временно прекратяване на дейността и уведомителни писма с вх.№АВ- 
592/14.06.2019 г. и АВ-921/20.11.2019 г.

От инсталациите, непопадащи в Приложение №4 на ЗООС, описани в комплексното 
разрешително, в експлоатация са:

Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици -  ЛПДЧ;
Конус котел за подгряване на термомасло на преса OSB -  3 MW;
Котел НРН1000 за подгряване на термомасло за преси в Цех Ламинат за ламиниране 

на ПДЦ- 1 MW.
Към момента на проверката Преса за опаковки от пластмаса и хартия не работи.

• Условие № 3. Обхват
Не са осъществени промените, разрешени с Условие 3.6. на КР - към настоящия момент 

не са изградени следните промени, касаещи Линията за производство на ПДЧ, тъй като 
инсталацията е временно спряна от експлоатация:

1. Изграждането на скрубер с тръба на Вентури към ИУ 4;
2. Обединяване на ИУ 25 А/В/С/Д в ИУ 25; изграждане на нов ръкавен филтър за ИУ 28 

и ИУ 37; изграждане на нови циклон-филтри на ИУ 24 и ИУ 36.
Към датата на проверката не са стартирали дейности, свързани с изпълнението на условие 
3.4 от КР.

Всички планове и програми, изисквани с разрешителното са изготвени и актуализирани 
в съответствие с Решение за актуализация №475/Н2-ИО-А1/2019 г.

• Условие № 4. Капацитет на инсталациите
За проверявания период инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС се експлоатират без да се превишава капацитета, определен в 
КР.

Произведеното количество плочи OSB за година е в рамките на разрешенотт с КР. Не 
са установени превишения, спрямо разрешения денонощен капацитет за инсталацията.

Информацията за годишното производство на инсталацията се документира и се 
докладва в съответствие с изискванията на КР.

• Условие № 5. Управление на околната среда
Изготвени са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР.

Резултатите от прилагането им се документират.

Осъществява се за
периодична ОЦвШ йй



проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни 
показатели спрямо определените с условията на КР.

Регулярно се представя в РИОСВ — Бургас и в БДЧР информация, относно резултатите 
от извършвания мониторинг, в съответствие е условията на КР.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 7. Уведомяване
Представят се регулярно на компетентните органи резултатите от извършвания 

мониторинг, определен е условията на разрешителното.
За текущия период няма установени случаи на аварийни или други замърсявания, 

причинени от дейността на оператора. Няма установени случаи на превишения над 
регламентираните индивидуални емисионни ограничения, както и случаи на непосредствена 
заплаха или на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, във връзка с което не 
се е налагало уведомяване на компетентните органи по смисъла на Условие № 7 от КР.

Операторът уведомява компетентните органи за всяка планирана промяна в работата на 
инсталацията, предмет на КР и в съответствие е нормативно определения ред.

• Условие № 8. Използване на ресурси
Всички инструкции, изисквани е условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се 

документират и докладват в съответствие е изискванията на КР.
Използваните ресурси: вода, ел. енергия, суровини, спомагателни материали и горива, 

не превишават разрешените е КР количества. Прилагат се инструкции, осигуряваща тяхното 
измерване/изчисляване и документиране. Прави се периодично оценка на съответствието на 
изразходваните количества ресурс за производствени нужди с определените в 
разрешителното. За проверявания период не са установени несъответствия.

Наличните на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в една или 
повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен е 
последващи изменения и поправки, са опаковани, етикетирани и снабдени е информационни 
листове за безопасност.

Съхранението им отговаря на условията, посочени в информационните листове за 
безопасност и в съответствие е изготвената оценка по чл.9 от Наредбата за реда и 
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

• Условие № 9. Емисии в атмосферата
Всички инструкции, изисквани е условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се 

документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.
Операторът извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 

вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух в установения 
график според КР.

От месец юли 2020 г. се извършват собствени непрекъснати измервания (СНИ) по 
показател общи въглеводороди, определени като общ въглерод на ИУ № 5 и ИУ № 10. 
Резултатите показват спазване на емисионни норми по показател органични вещества, 
определени като общ въглерод.

Резултатите от извършени контролни измервания на 10 бр. източници на емисии на 
вредни вещества от неподвижни източници по утвърден график от МОСВ за 2020 г. 
показват, че няма превишение на дебитите на технологичните и вентилационни газове от 
всички организирани източници, определени в разрешителното.

Няма превишение на емисионните норми, определени в Таблици 9.2.2. -  
продължение 1 и 9.2.2. -  продължение 2, 9.2.2.1. -  продължение 2, 9.2.3 — продължение,



9.2.4. -  продължение, 9.2.5. -  продължение 1 и 9.2.5. -  продължение 2 на емисиите на 
вредни вещества в отпадъчните газове.

Не се експлоатират други организирани източници на емисии и изпускащи устройства 
в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Предприемат се мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в 
съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими 
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии.

Дружеството поддържа работата на пункта за мониторинг (ПМ) на нивата на фини 
прахови частици ФПЧюи осигурява калибрирането на използваните средства за измерване 
от акредитирана за целта лаборатория. ПМ е оборудван с уреди за измерване на 
метеорологични параметри на атмосферния въздух (посока и скорост на вятъра, атмосферно 
налягане, температура на въздуха, относителна влажност и слънчева радиация). 
Местоположението на ПМ и използваните средства и методи за измерване са съгласувани 
предварително с РИОСВ-Бургас и ИАОС. Дружеството е осигурило пренос в реално време на 
данните от ПМ до регионалния диспечерски пункт в РИОСВ- Бургас и Централния 
диспечерски пункт в ИАОС.

• Условие № 10. Емисии в отпадъчните води
Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се 

документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.
Операторът зауства смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, 

битово-фекални и дъждовни) в градска канализационна система, съгласно сключен договор с 
„ВиК”ЕАД гр.Бургас, при спазване на емисионните ограничения, определени с КР.

Извършва се мониторнг на смесен поток отпадъчни води по показатели и с честота в 
съответствие с изискванията на КР. Регулярно се представят в РИОСВ -  Бургас резултати от 
извършвания собствен мониторинг на отпадъчни води, зауствани в градска канализация. 
До настоящия момента няма констатирани превишения на максимално допустимите 
концентрации на вещества за смесен поток, регламентирани в Условие 10.1.2.1 на КР.

Извършва се ежемесечен мониторинг на контролираните параметри на 
пречиствателните съоръжения за отпадни води и се прави оценка на съответствието спрямо 
определените такива. За текущия период няма констатирани несъответствия.

Извършва се ежемесечна проверка на състоянието на площадковата канализиционна 
мрежа. Резултатите от проверките се отразяват във формуляр за проверка и поддръжка на 
канализационната мрежа. За текущата година няма отразени констатирани и извършвани 
ремонтни дейности.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 11. Управление на отпадъците
Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се 

документират и се докладват в съответствие с изискванията на КР.
Отпадъците образувани по време на експлоатация на линията за производство на OSB 

не се различават по вид (код и наименование) от регламентираните с КР.
Годишното количество образуван отпадък и стойностите на годишните норми за 

ефективност при образуването на отпадъци се наблюдават и се докладват с ГДОС.
Приеманите на територията на площадката отпадъци с цел извършване на операции 

по оползотворяване не се различават по вид (код и наименование) от описаните в 
разрешителното.

Операторът извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при 
производствената дейност, без да превишава сроковете определени в КР. На площадката се 
извършва предварително съхраняване на отпадъци, различни от разрешените.

Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на 
Наредба №1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за



дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Водят се отчетни 
книги за отпадъците, заверени от Директора на РИОСВ -  Бургас, представени по време на 
проверката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 12. Шум
Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се 

документират и представят в съответствие с изискванията на КР.
СПИ се извършват в съответствие с регламентираните с КР обем и честота. Резултатите 

са отразени в протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория и представени с Доклад 
в РИОСВ-Бургас.
Дейностите, извършвани на производствената площадка на „Кроношпан България"ЕООД се 
извършват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 
стойности на еквивалентно ниво на шума. Резултатите от извършваните СПИ през 2019 г. 
показват спазване на граничните стойности на еквивалентното ниво на шума по границите на 
производствената площадка на дневните, вечерните и нощните нива на шума, както и в 
мястото на въздействие. Предприети са мерки за намаляване на нивата на шум -  изградена е 
плътна ограда с височина 8 метра по североизточната и югоизточната регулационна граница 
на площадката и шумоизолационна стена на калибратора за корообелването на OSB.

За проверявания период няма регистрирани жалби и сигнали за шум от дейността на 
инсталацията.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се 

документират и се представят в съответствие с изискванията на КР.
Не е констатирано инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на 

приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.
За проверявания период няма установени течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположени на открито, няма констатирани течове от канализационната система за отпадни 
води.

На площадката са осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали 
за почистване в случай на разливи.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии
За проверявания период няма настъпили аварийни ситуации, няма констатирани случаи 

на измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в 
разрешителнот.

• Условие №15. Преходни и анормални режими на работа
За проверявания период няма установени случаи на извънредни емисии, в следствие 

работа на инсталацията при анормален режим

• Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
Към датата на проверката не се предвижда закриване на всички инсталации и дейности 

по Приложение № 4 от ЗООС .
През 2019 г. дружеството е уведомило РИОСВ -  Бургас за взето решение за временно 

преустановяване на дейност на част от инсталация -  линия за производство на плочи от ПДЧ 
със срок до 31.12.2020 г. В изпълнение на изискванията на Условие 16.3 от КР операторът е



представил в РИОСВ -  Бургас План за временно прекратяване дейността на линия за 
производство на ПДЧ.

VI. Заключение:
При осъществения контрол по изпълнение условия на КР №475-Н2/2016 г., актуализирано с 
Решение №475/Н2-ИО-А1/2019 г., издадено от ИАОС на „Кроношпан България”ЕООД се 
констатира, че към момента на проверката операторът експлоатира разрешените му 
инсталации с Условие № 2 на горецитираното КР, изпълнявайки поствените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 017906/К-20-37 от 
23.10.2020 г. с 8 бр. приложения, неразделна част от него.


