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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект „ДИОНИ” ООД, гр. Стара Загора, местност „Мечи кладенец“
На 20.04.2016 г., експерти на РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка
на консервна фабрика, по компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, води и
контрол на отпадъците.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за
чистотата на атмосферния въздух, Закона за опазване на околната среда, Закона за водите,
Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
Във връзка с утвърден годишен план и Заповед № РД-08-55/06.04.2016 г. на Директора
на РИОСВ – Стара Загора се извърши проверка на „ДИОНИ“ ООД на следните съоръжения:
котелно помещение, Парова централа, локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
Направени констатации:
Основна дейност на площадката е свързана с производство и търговия с консервирани
зеленчукови храни и сосове. За целта са обособени следните участъци: котелно помещение,
парова централа и локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
По компонент води - На площадката е изградена разделна канализационна система.
Производствените отпадъчни води заедно охлаждащите и битово-фекалните постъпват за
пречистване в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Пречистването на
отпадъчните води се осъществява на двустъпален принцип – чрез система от утаители и
последващо биологично пречистване. Дружеството зауства смесен поток пречистени
производствени, охлаждащи и битово-фекални отпадъчни води в повърностен воден обект река Банянска съгласно издадено разрешително за заустване на отпадъчни води
№33140115/28.04.2004 г. продължено с Решение №РР-1707/10.05.2013 г. на БД ИБР гр.
Пловдив. При проверката е взета един брой проба отпадъчна вода от ревизионна шахта на
изход ЛПСОВ, преди заустване в р. Банянска. Направените физико-химични анализи на взетата
водна проба – протокол от изпитване на отпадъчни води №12-0469/04.05.2016 г. на Регионална
лаборатория Стара Загора, показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения.
Емисии в атмосферата: – На площадката на “Диони” ООД са инсталирани три броя котлидва парни и един водогреен. Котлите работят на комбинирано гориво-метан и дизел. Към
момента на проверката парен котел СЗ ПК0298 не работи, поради ремонтни дейности във
фабриката. Водогреен котел СЗ ПК0300 с номинална мощност 0,31 MW и парен котел СЗ
ПК0427 с мощност 1,4 MW са в експлоатация към новата част на консервната фабрика.
Котлите са в изправност,на изпускащите устройства са монтирани пробоотборни точки за
извършване на емисионни измервания за съдържание на вредни в-ва в отпадните газове. На
инсталираните котли се извършват своевременно собствени периодични измервания(СПИ)
съгласно изискванията на чл.31 от Наредба 6/1999г.През месец септември 2016 год. предстоят
такива.
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По компонент отпадъци – При проверката по изпълнение на изискванията на Наредбата за
опаковки и отпадъците от опаковки (НООО) и във връзка със задълженията на лицата по чл.
14, ал. 1 и чл. 2 от Закона за управление на отпадъците, се установи следното:
Използваният опаковъчен материал е стъкло, пластмаса, хартия и картон, композитни
опаковки.
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 9 от Наредбата за опаковки и отпадъците от
опаковки за постигане на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки
чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от
опаковки (ООп), съгласно сключен договор и е заплащало лицензионни възнаграждения за
пуснатите на пазара количества опаковки през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. до момента на
проверката към същата ООп.
В момента на проверката са представени копия на документи: анекс към договор с
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2016 г.; Удостоверение, издадено
от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за участие в колективна система
валидно до 31.12.2017 г.; фактури, издадени от ООп и съответните банкови извлечения за
периода 2014 г., 2015 г. и през периода 01.01.-31-03.2016 г. както и месечни отчети подавани
към ООп за пуснатите на пазара количества опаковки в кг.
Дружеството извършва плащания на всеки месец и към момента на проверката
дължимите лицензионни възнаграждения за периода са заплатени.
Към момента на проверката са представени коректно заведени приложения 12
(вътрешно-фирмена спецификация) и 13 (месечна справка-декларация), съгласно изискванията
на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата, за периода 01.01.2015-31.03.2016 г.
Върху опаковките на готовата продукция се поставя маркировка, съгласно изискванията
на чл. 5, ал. 1от НООО. През 2015 г. е започнала промяна във визията на всички етикети.
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