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Д О К Л А Д 

 

Относно: Извършена проверка по изпълнение на условията от 

комплексно разрешително №124/2006г., издадено на “ОЦК“ АД – гр 

Кърджали 

 

От 01.11.2010г. до 30.11.2010г. експерти от РИОСВ – Хасково, в 
изпълнение на съгласуван с дирекция ”Политики по околна среда” и 
дирекция „Превантивна дейност” при МОСВ график и съгласно заповеди № 
95 и № 96/2010г. на Директора на РИОСВ – Хасково извърши проверка 
относно изпълнението на условията и сроковете в Комплексно 
разрешително №124/2006г., издадено на “ОЦК“ АД – гр Кърджали. 

Издаденото комплексно разрешително е за експлоатация на следните 
инсталации и съоръжения: 

1. Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка, която попада в 

обхвата на точки т. 2.1, 2.5.а), 2.5.б), 4.2.г) и 4.2.д) от Приложение 4 на ЗООС: 

- Пържене на метални руди - точка 2.1 от Приложение 4 на ЗООС; 

- Производство на цинк - точки 2.5.а) и 2.5.б) от Приложение 4 на ЗООС; 

- Производство на цинков сулфат - точка 4.2.г) от Приложение 4 на ЗООС; 

- Производство на цинков дихлорид - точка 4.2.г) от Приложение 4 на ЗООС; 

- Производство на цинков оксид - точка 4.2.д) от Приложение 4 на ЗООС; 

2. Инсталация за производство на олово и оловни сплави, която попада в обхвата на 

точки 2.1, 2.5.а), 2.5.б) от Приложение 4 на ЗООС: 

- Агломериране на оловна шихта - точка 2.1 от Приложение 4 на ЗООС; 

- Производство на олово - точки 2.5.а) и 2.5.б) от Приложение 4 на ЗООС; 

- Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори - 

точки 2.5.а) и 2.5.б) от Приложение 4 на ЗООС; 

3. Производство на кадмий, която попада в обхвата на точка 2.5.а) от Приложение 4 

на ЗООС; 

4. Производство на бисмут, която попада в обхвата на точка 2.5.а) от Приложение 4 на 

ЗООС; 

5. Депо за опасни отпадъци - Депo за оловна шлака и отработени филтърни платна, 

което попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС; 

6. Депо за опасни отпадъци - Депо за оловно-цинков кек, което попада в обхвата на 

точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС; 

7. Депо за опасни отпадъци - Депо за утайки от пречиствателна станция за отпадъчни 

води, което попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС; 

8. Депо за опасни отпадъци - Депо за пластмасови отпадъци от амортизирани 

акумулатори, което попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС; 

При проверката бяха направени следните констатации: 

Условие 5.Управление на околната среда Условието се изпълнява. 
Разработена е и въведена в действие система за управление на околната 
среда. 

Условие 8.Използване на ресурси  

Условие 8.1. Използване на вода Условието не се изпълнява. 
Използването на вода за промишлени нужди (включително охлаждане) от 
язовир „Кърджали” - публична държавна собственост се осъществява без 
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разрешително за водовземане по закона за водите, за което е съставен акт 
от Басейнова Дирекция – ИБР за образуване на административно-
наказателно производство. 

Условие 8.2. Използване на енергия. Условието се изпълнява. 
Прилагат се инструкции за поддръжка и експлоатация на 
електропреобразувателните/топлообменни части на технологичното 
оборудване. Отчитат се изразходваните количества топло и 
електроенергия. 

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива. 
Условието не се изпълнява. В цинковия завод има преразход на цинков 
концентрат, което се дължи на различната концентрация на цинка в 
изходната суровина. Прилага се инструкция за поддръжка на резервоарите 

и обваловките, описани в Условие 8.3.4.2. 

Условие 9. Емисии в атмосферата. 
Условията се изпълняват с изключение на следните:  

Условие 9.1.5.2. Условието не е изпълнено. Оператора документира 
и съхранява резултатите от  проверките на съответствието на стойностите 
на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение в 
журнали. Журналите не се попълват коректно. Липсват резултатите от 
мониторинга. В цех “Прахоулавяне”има превишение на стойностите на 
контролираните параметри. Не се посочват конкретните причини за 
несъответствие и предприетите коригиращи действия . 

Условие 9.2.1. Условието не е изпълнено. Не се превишава дебита 
на технологичните и вентилационни газове от всички организирани 

източници. За посочените емисии в табл. 9.2.8; табл. 9.2.13 и табл. 9.2.14 
няма данни – не са извършвани СПИ определени с условията на 

разрешителното. В табл. 9.2.9 продължение : комин К4 – не са 
извършвани СПИ; комин К1 -превишават се емисионните норми в: по 

показатели: серен диоксид, олово и арсен + кадмий. Не са извършвани 
измервания на диоксини и фурани. 

Условие 9.2.3.1. Условието не е изпълнено. След извършените 
проучвания с цел осигуряване спазването на НДЕ на Pb, Sn + Sb + Cu, As + 
Cd за изпускащи устройства №№ К1 и К4 след 31.10.2007г., заложени в 

Таблица 9.2.9 – продължение, оператора няма да монтира нови 
пречиствателни съоражения, а е извършена подмяна на филтърното 
платно на ръкавните филтри в цех “Прахоулавяне”.Няма резултати за 
ефекта от реализираната мярка. 

Условие 9.2.8. Условието не е изпълнено. Информацията в 
журналите относно оценката на съответствието на измерените стойности 
на контролираните параметри с определените в разрешителното 
емисионни норми е некоректна. За измерените стойности на 
контролираните параметри, превишаващи определените в разрешителното 
емисионни норми посочените причини за констатираните несъответствия и 
предприети коригиращи действия не са достатъчно пълни и точни . 

Условие 9.5.1. Условието не е изпълнено. Емисиите на отпадъчни 
газове от площадката на “ОЦК”АД водят до нарушаване на нормите за 
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съдържание на серен диоксид , олово и кадмий в атмосферния въздух на 
гр. Кърджали. 

Условие 9.6.1.1. Условието не е изпълнено. Не се извършват 
собствени непрекъснати измервания (СНИ), съгласно изискванията на 
глава 6 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници. 

Условие 9.6.1.2. Условието не е изпълнено. Не се извършват:  -СНИ 
на емисиите на прах и SO2 в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи 

устройства №№ К1 и К4, съгласно изискванията на Таблица 9.6.9 – от 
01.01.2007г.; -СНИ на емисиите на SO2 в отпадъчните газове, изпускани от 

комин № К8, съгласно изискванията на Таблица 9.6.1 – от 01.11.2007г. 

Условие 9.6.1.4. Условието не е изпълнено. Не са извършвани СПИ 

при спазване на регламентираните срокове по Таблици 9.6.1, 9.6.8, 9.6.9, 

9.6.12, 9.6.13 през 2010г. За комин К1(9.6.9) са извършени СПИ само за 
първото полугодие  по показатели: прах, серен диоксид, олово, кадмий и 
мед. 

Условие 9.6.1.4.1 Условието не е изпълнено. Честотата на 
мониторинг на емисиите на прах и неорганични прахообразни вещества се 

променя на веднъж на две години, съгласно Таблици 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5. На 
останалите не се променя. 

Условие 9.6.1.6. Условието не е изпълнено. Не са извършвани СПИ 
на емисиите на диоксини и фурани от изпускащо устройство № К1 и/или 
изпускащо устройство № К4. 

Условие 9.6.1.8. Условието не е изпълнено. Не се извършват СНИ. 

Условие 9.6.2.5. Условието не се изпълнява. Информацията в 
журналите е неточна и некоректно записана по отношение на причините за 
несъответствия и предприетите коригиращи действия.. 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води. Условието като цяло се 
изпълнява. Мониторингът се извършва чрез ръчно пробовземане според 
определената честота. Резултатите се записват в журнал. Досега не са 
констатирани несъответствия. Записват се и данните от мониторинга на 
мазутоуловителя. Пречиствателната станция се експлоатира в 
съответствие с изискванията. За периода от последната комплексна 
проверка досега не са допуснати аварийни ситуации и залпови изпускания 
на замърсени вещества в яз. “Студен кладенец”. От месец февруари се 
извършва собствен мониторинг от лаборатория – гр. Раднево. 
Лабораторията е акредитирана, но някои от показателите – олово, кадмий, 
живак и цинк са извън обхватa на акредитацията й. Всички разходомери са 
в изправност. Количествата се отчитат. 

Неизпълнени са следните условия: 

Условие 10.3.2.1. Условието не е изпълнено. Няма договор с “В и К” 
гр. Кърджали.  

Условие 10.6. Условието не е изпълнено. Не е заплатена таксата за 
правото на разрешено ползване на воден обект по Закона за водите за 
2008г. 
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8694299м³ x 0.003=26 082,90лв 

Условие 11. Управление на отпадъците.  
Условията се изпълняват с изключение на следните:  

Условие 11.1.2. Условието не е изпълнено. Представена е програма, 
която е върната за отстраняване на пропуските по условия 11.6.8; 11.6.9; 
11.6.10; 11.8.3. Да се представи коригирана програма. 

Условие 11.3.2. Условието не е изпълнено. Условието се изпълнява 
частично – има отпадъци и на други площадки, особено в оловен завод, а 
метални отпадъци и в двата завода.  

*оползотворяването на отпадъци да се извършва регулярно;  
** Резервните части да се приберат в складове. 

Условие 11.3.3. Условието не е изпълнено. Не се използват 
контейнери или палети за въвеждане на ред в съхранението на опасни 
отпадъци. Отпадъците се съхраняват насипно с малки изключения. 

Условие 11.3.9. Условието не се изпълнява. Площадката е 
оформена като открит бетонов резервоар. Акумулаторна паста се 
съхранява и на други площадки. 

Условие 11.3.15. Условието не е изпълнено. Площадка № 29, няма 
ограда, означения и трайно покритие. Същата е оформена по-скоро като 
депо, подобно на тези с № 1÷5, (депо № 29), но не и като площадка за 
временно съхранение на отпадъци. 

Условие 11.3.16. Условието не е изпълнено. Площадките не 
отговарят на изискването да бъдат покрити и оградени. 

Условие 11.5.2.1. Условието не се изпълнява. Условието се 
изпълнява в това съоръжение, но трошачката, захранващото устройство 
към нея и транспортните ленти са на открита площадка. Сортировъчната 
инсталация е в закрито помещение, но няма вентилация и система за 
прахоулавяне. Площадката не се поддържа – няма необходимата 
нивелация и водите от измиването й изтичат извън нея. 

Необходимо е да се изпълни първоначалния проект, като трошачната 
инсталация се изпълни в предназначеното за нея помещение, да се 
ремонтира бетоновото покритие в него, като му се придаде необходимата 
нивелация. Да се монтира вентилация и система за прахоулавяне. 

Условие 11.5.5. Условието не се изпълнява. Електролита се 
обезврежда, чрез неутрализация, а не се оползотворява. 

Условие 11.5.6. Условието се изпълнява. 

Условие 11.5.6.1. Условието не се изпълнява. Не се ползват 
посочените отпадъци, вместо тях се ползва само оборотна шлака от 
шахтова пещ. 

Условие 11.5.14.1. Условието не се изпълнява. Площадката 
отговаря на критериите по условието, но акумулаторите се съхраняват 
насипно, а не в контейнери – специализирани затворени съдове. 

Условие 11.5.14.2. Условието не се изпълнява. Преработват се 
повече от 5 % акумулатори без електролит. 

Условие 11.6.8. Условието не се изпълнява. (изключение ярозитен 
кек), тъй като за тях не е извършено основно охарактеризиране. 
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Условие 11.6.9. Условието не е изпълнено. Отново с изключение на 
ярозитния кек. Не е представена информация за предварително третиране 
на отпадъците, преди депониране. 

Условие 11.6.10. Условието не се изпълнява (изключение ярозитен 
кек). 

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от 

замърсяване Условието се изпълнява. Няма регистрирани събития 
(аварии), свързани със замърсяване на подземни води вследствие 
дейността на инсталациите по Условие 2. 

За констатираните неизпълнени условия на „ОЦК”АД, гр. Кърджали е 
съставен акт № 2/17.01.2011г. Предстои издаването на наказателно 
постановление. 


