
ДОКЛАД 
 
 
 На 10.12.2010 г. беше извършена комплексна проверка на “Пластхим - Т” АД, гр. 
Тервел. Целта на проверката беше осъществяване на контрол върху компонентите и 
фактори на околната среда: атмосферния въздух, различните видове отпадъци и 
техните местонахождения, отпадъчни води и шум, излъчван в околната среда.  
 Основната дейност на дружеството е преработка на пластмаси и производство на 
опаковки от полипропилен. 

Предприятието е разделено на 7 основни цеха: “Политекстил 1”, “Политекстил 
2”, “Политекстил 3”, “Ад пластик”, “Канап”, “Гранулат” и “Контейнери”. 
  
 Резултати и заключения върху оценката на проверените компоненти и фактори 
на околната среда: 

1. фактор “Отпадъци” 
Дружеството извършва дейности с отпадъци без наличие на действащ документ 

по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г. с изм. и доп.). На 
територията на производствената площадка се генерират отпадъци от пластмаси и 
пластмасови опаковки, хартия и картон, отпадъци от черни и цветни метали, смесени 
битови отпадъци. 

Основният технологичен отпадъчен поток (отпадъци от пластмаси и 
пластмасови опаковки) се формира във всички производствени участъци. Отпадъците 
се съхраняват не на обособени и означени площатки, съгласно нормативните 
изисквания. Установено е смесване на различни по вид и състав отпадъци, 
включително оползотворими с неоползотворими. 

Извършват се дейности по предварително третиране и рециклиране на 
отпадъците с код 07 02 13 и 15 01 02. Представен е договор и транспортна карта за 
ползване на оловни акумолаторни батерии. 

Констатирани са временно съхранени отпадъци на мястото на образуването им 
за период по-дълъг от 3 г. – флуоресцентни тръби и други смазочни масла за зъбни 
предавки. 

 
На основание чл. 93, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 

86/2003 г. с изм. и доп.) давам следното задължително предписание: 
1. Да се представи в РИОСВ – Варна заявление по образец за издаване на разрешение за 
дейности с отпадъци. 

                                                                                                                 срок: 10.01.2011 г. 
                                                                                                           отг.: изп. директор 

2. компонент “Атмосферен въздух” 
Дружеството има преработени и утвърдени пробовземни точки на 

организираните източници на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух, съгласно изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба 6 (ДВ, бр. 31 от 99г.). 

В цех “Гранулат” на двете аспирации на агломераторите няма изработени 
пробовземни точки. 

Съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № 6 дружеството извършва 
собствени периодични измервания на емисиите един път на две последователни 
календарни години. 

В котелната централа на дружеството са монтирани четири котела с работно 
гориво мазут. Съгласно дневника на централата през последния отоплителен сезон 
2009/2010 г. се е експлоатирал парен котел КМ 12 в периода 19.01.-13.03.2010 г. 



За отопление на цех Контейнери се използва котел на твърдо гориво, в който 
изгарят отпаднали палети около 300 kg на смяна. 

В цеховете “Гранулат” и “Политекстил 2”  за охлаждане на оборотните води на 
екструдерите се използват хладилни инсталации работещи с фреон R 407 C, въведени в 
експлоатация през 2006 г. и съдържащи съответно: 9,5 kg – цех “Гранулат”, 16 kg – цех 
“Политекстил 2” и 3,5 kg. 

През 2010 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите от 
аспирациите на конвекциониращи машини и линия на лентички ”Бормон” в цех 
“Политекстил 1” и разкройваща машина в цех “Контейнери”, за които е утвърден 
доклад за резултатите от измерванията. Извършени са и измервания на печат 
“Дунафлекс” в цех “Политекстил” и флексопечатаща машина в цех “Контейнери”, 
които към момента на проверката не са представени в РИОСВ. 

Дружествата извършва дейности в обхвата на Приложение 1 от Наредба № 7 
(ДВ, бр. 96/2003 г.) – флексопечат и покритие върху намотъчни проводници. 

Към момента дружеството изпълнява задълженията, които има, като ежегодно 
представя информация за количествата вложени разтворители. За календарната 2009 г. 
дружеството е под праговите стойности определени в Приложение 2 на Наредбата. 

 
На основание чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 

45/96 г.) давам следните задължителни предписания: 
1. Да се определят и оборудват пробовземни точки на двете аспирации на 

агломераторите в цех “Гранулат” в съответствие с разпоредбите на чл. 11 и чл. 12 от 
Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.). 

2. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на котелната централа и 
аспирациите в цех “Гранулат”. 
                                                                                Срок за двете предписания: 30.04.2011 г. 
                                                                                 Отг.: изп. директор 

3. В тридневен срок от започване на работа на котелната централа да се уведоми 
писмено РИОСВ – Варна. 
                                                                                  Отг.: изп. директор 

3. компонент “Води” 
От производствената дейност на дружеството се формират отпадъчни води. В 

технологичния процес се използва вода за охлаждане, която е в оборотен цикъл. 
В момента на проверката мазутното стопанство не се експлоатира. Отпадъчни 

води не се формират. Шахтата, която служи за събиране на отпадъчните води не 
прелива. Отделеният нефтопродукт се съхранява на площадката, в непосредствена 
близост до шахтата – нефтоуловител. 

Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат в градска канализация. 
Представен е договор от 2003 г. за приемане и пречистване на отпадъчните води, 
формирани от обекта в ПСОВ. 

 
На основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда давам 

следното задължително предписание: 
1. Да се представи в РИОСВ – Варна актуализиран договор за приемане 

и пречистване на отпадъчните води, формирани от дружеството в 
градската канализация на гр. Тервел. 

                                                                                                          срок: 13.01.2011 г. 
                                                                                                          отг.: изп. директор 

4. фактор “Шум, излъчван  в околната среда” 



Основни източници на шум в границата на промишлената площадка са: 
инсталация за флексопечат “Дунафлекс”, промазваща машина “Ламинекс”, станове за 
кръгло тъкане 4 совалкови и 6 совалкови, инсталация за рулонарязване (слитър), 
инсталация за производство на касетъчни торби “AD STAR”, екструдерна инсталация 
за полипропиленови ленти за тъкане, конфекционираща инсталация “Семикон”, 
екструдерна инсталация за полипропиленови ленти за тъкане “Reifenhauser”, 
екструдерна инсталация за полипропиленов канап “Reifenhauser”, инсталации за 
усукване и навиване на канап – 4 бр., инсталации за навиване на канап – 8 бр. 
“Дуцител”, 2 гранулатора, мелници за пластмаси, агломератори, инсталация за 
рециклиране “Recostar”, 2 екструдерни инсталации за полипропиленови ленти за 
тъкане”Щареск”, 16 стана за полипропиленова тъкан 6 и 8 совалкови “STARLINGER”, 
4 екструдера за полипропиленово фолио, конвекциониращи машини – 4 броя, 3 
печатащи машини, шевни машини, 3 броя преси, машина за навиване на рула, 
раздуващи машини – 2 броя. 
 Дружеството има направени собствени периодични измервания за нивата на 
шума, излъчван в околната среда през 2008 г., които са в нормите. Направени са 
контролни измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда през 2009 г. от 
РЛ-Варна и с протокол от изпитване № 668/08.07.2009 г., № 669/08.07.2009 г. и № 
670/08.07.2009 г. и протокол за проведени контролни измервания на нивата на шум № 6 
е установено, че по границата на промишлената площадка и в мястото на въздействие 
нивата на шума са в граничните стойности. 
 

 
 
20.12.2010 г.                                                                                            


