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 Д О К Л А Д 

  

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект:  

«Завод за гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси » с. Ковачево, общ. Раднево 

на «ТЕХНОГИПС» ЕАД с. Ковачево, общ. Раднево 

 

 

На 31.07.2014 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха планова комплексна проверка 

на обект: «Завод за гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси » с. Ковачево, общ. 

Раднево на «ТЕХНОГИПС» ЕАД с. Ковачево, общ. Раднево 

 

 

Проверени компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води и отпадъци  

Обхват на проверката: 

      Проверени са основните и спомагателни дейности и инсталации на площадката на 

дружеството, свързани с производството на гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси. Като 

суровина в производството се използва гипса, генериран от сероочистващите инсталации на 

ТЕЦ «Марица изток 2 » ЕАД. 

 

Направени констатации: 

 

І. Опазване на водите 

      На площадката на обекта има изградена разделна канализационна система и ЛПСОВ  

/модулен тип/ с механично и биологично пречистване, за битово-фекални води, тъй като при 

производството не се генерират производствени отпадъчни води /помещенията се почистват с 

машини/. Дружеството притежава разрешително за заустване за обект в екслоатация в яз. 

Овчарица №33440020/13.08.12г., изменено с Решение №РР-1799/14.10.13г. на БД”ИБР” гр. 

Пловдив. В два пункта в яз. Овчарица се заустват: в пункт 1-пречистени битово-фекални води 

след ЛПСОВ  и дъждовни води от клон 1,  в пункт 2 се заустват условно чисти дъждовни води 

от площадката. На изход ЛПСОВ е монтирано разходомерно устройство за отчитане на 

количествата заустени отпадъчни води в яз. Овчарица, заустваните количества дъждовни води 

се определят по изчислителен метод. Дружеството извършва собствен мониторинг от 

акредитирана лаборатория „АМЕЕС”ООД Раднево по показатели и честота определени в 

разрешителното. Резултатите за първото шестмесечие на 2014г. не показват превишение на 

индивидуалните емисионни ограничения заложени в разрешителното за заустване. 

Представени са фактури за заплатени такси за заустваните отпадъчни води през 2013г.      

  

ІІ. Опазване чистота на въздуха 

      На площадката на дружеството са инсталирани - инсталация за калциране на гипс за сухи 

строителни смески, инсталация за калциниране на гипс за гипсокартон и сушилня за 

гипсокартон. За гориво на инсталираните горелки на съоръженията се използва метан. На 

двете инсталации за калциниране на гипс са монтирани пречиствателни съоръжения за прах - 

ръкавни филтри.  На комините са монтирани пробоотборни  точки  (фланци) за извършване 

на собствени периодични измервания за съдържание на вредни вещества в изпусканите 

отпадъчни газове. 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:office@stz.riew.e-gov.bg


      Дружеството извършва собствени периодични измервания  на емисиите от инсталираните 

съоръжения, съгласно регламентираните изисквания в Наредба №6 от 26 март 1999 г.за реда и 

начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници. Резултатите от извършеното собствено емисионно 

измерване са отразени в Протоколи от изпитване на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници на акредитирана лаборатория  ЛИ при „Везел” 

ЕООД, гр.Варна, от който се констатира, че концентрацията на измерените замърсители не 

превишават определените с Наредба №1/2005 г. норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители)  изпускани  в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. 

 

 

           

ІІІ. Отпадъци 

      Съгласно изискванията на действащият ЗУО, дружеството притежава издаден от РИОСВ-

Стара Загора регистрационен документ за третиране на отпадъци № 13-РД-274-00 от 

28.07.2014г. Извършва се оползотворяване на гипса, получен от работата на СОИ  на ТЕЦ 

»Марица изток 2» ЕАД в инсталация за калциниране на гипс за гипсокартон и инсталация за 

калциниране на гипс за сухи смеси. От извършване на производството на гипсовите изделия на 

площадката се образуват производствени и опасни отпадъци. Те се съхраняват на определени и 

обозначени с табели сектори и периодично се предават за рециклиране или обезвреждане.  

       Производствените отпадъци, които са технологичен брак и се обезвреждат на депо за 

неопасни отпадъци. На площадката се образуват и други отпадъци: опасни /отработени масла, 

оловни акумулатори, флуорисцентни тръби/, неопасни /метални отпадъци, пластмасови и 

хартиени опаковки/. За опасните са обособени закрити метални клетки, обозначени с кода и 

намеинованито на отпадъка. Представени са договори с лицензирани по ЗУО фирми, на които 

се предават за транспортиране с цел последващо рециклиране или обезвреждане. За 

количествата образувани и предадените видове отпадъци се водят отчетни книги и се 

съхраняват идентификационни документи. При проверката не се констатира замърсявания с 

отпадъци. 

 

 

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 

законодателство : 

       

При проверката не са констатирани несъответствия на обекта с екологичното законодателство. 
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