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ДОКЛАД
от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: ”Индустриал Сълюшънс България” ЕООД, гр. София , Завод за производство на
гипсокартон и сухи строителни смеси в с. Ковачево, общ. Раднево

На 15.09.2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на Завод за
производство на гипсокартон и сухи строителни смеси в с. Ковачево, общ. Раднево.
Проверени компоненти и фактори на околната среда: опазване чистотата на атмосферния въздух,
управление на отпадъци и опазване на почви.
Обхват на проверката: Извършена е проверка по утвърден годишен план на РИОСВ-Стара
Загора по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона чистотата на атмосферния въздух.

Направени констатации:
Управление на отпадъците:
”Индустриал Сълюшънс България” ЕООД, гр. София, притежава регистрационен
документ № 13-РД-303-00/17.03.2015 г., издаден от РИОСВ-Стара Загора за дейностите по съхранение,
предварителна обработка и оползотворяване на твърди отпадъци от реакции на основата на калций
получени при десулфуризация на отпадъчни газове с произход СОИ на ТЕЦ”Марица изток 2” ЕАД. На
проверяваната площадка с местонахождение: с. Ковачево, общ. Раднево, местност „Бозалъците”, се
извършват дейности по производство на гипсокартонени плоскости и сухи строителни смеси. Завода е в
непосредствена близост до „ ТЕЦМарица изток 2“ ЕАД.
Основната суровина за производството на изделия е гипс- отпадъчен продукт от сяроочистващите
инсталации на ТЕЦ”Марица изток 2”, получен при т. нар. „мокър варовиков метод”. Технологичните
производствени линии са две:
1.Линия за производство на гипсокартон. В завода се произвежда обикновен импрегниран и
пожароустойчив гипсокартон чрез непрекъснат конвейрен процес.
2.Линия за производство на гипсови мазилки и лепила. Чрез съоръжения за миксиране на калцинирания
гипс и необходимите добавки се произвеждат шпакловъчни маси и гипсови лепила.
От дейността на дружеството се образуват производствени и опасни отпадъци. Обособени са различни
сектори обозначени с табели за съхранението на различните видове отпадъци. Опасните отпадъци се
съхраняват в метални затворени клетки, съгласно нормативните изисквания. Налични са обозначителни
табели.
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Представени са договори с фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, на които се предават
отпадъците образувани на площадката. Представени са отчетни книги, съгласно Наредба № 1 за реда и
образците, по които се предоставя информация. Води се отчетност.
Опазване чистота на въздуха:
Извършен е обход на площадката при което е констатирано следното: на обекта са инсталирани
следните мощности: три броя газови горелки участващи в калцинацията на суровия гипс с максимална
мощност 22 675 КW и 18 броя с обща мощност от 10 720 КW, осигуряващи топъл въздух за сушилнята.
Подаването на газа към завода се осъществява посредством газоразпределители, колектор от който се
захранват поотделно съответните консуматори. Общия капацитет на инсталацията е 33,395 МW.
Последни емисионни измервания са направени през 2015 г. Измерванията са извършени от акредитирана
лаборатория. Предстоят измервания през 2017 г. Не е установено наличие на неорганизирани емисии от
дейността дружеството.
Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:
Не са констатирани несъответствия съгласно изискванията на Закона чистотата на атмосферния
въздух и Закона за управление на отпадъците.
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