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1. ВЪВЕДЕНИЕ: 

 
Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително №231-Н1/2010г. на „ Брамас-96“ АД, гр. 

Шумен е съставен на основание чл.124, т.5 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС), а именно: операторите на инсталации са задължени да „изготвят 

и публикуват годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително”. 

Чл.121 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни изисква от оператора на инсталацията всяка година до 31 март да 

представя годишен доклад на съответната РИОСB ( РИОСВ – Шумен ), а чл. 22, 

ал. 1 задължава операторите при изготвяне на доклада да следват утвърден от 

Министъра на околната среда и водите образец. 

Въпреки това съдържанието на представения годишен доклад варира, 

поради конкретния вид на експлоатираната инсталация и специфичните 

изисквания, определени в настоящото комплексно разрешително. 

Годишният доклад отговаря на общите и специфични изисквания за 

инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 към чл.117, ал.1, т.6.5. от  

ЗООС (В сила от 7.01.2014г. - ДВ, бр.32 от 2012г.) – Инсталации за обезвреждане 

или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци с капацитет 

над 10 т за денонощие. 

 

2. ФОРМАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД (ГД): 

 

            Годишният доклад по околна среда (ГДОС) включва таблици, попълнени с 

количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, 

шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води. Таблиците са 

съпроводени с писмен коментар и разяснения на представените данни. 

 

2.1. Увод  

 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено 

комплексното разрешително (КР): 

„Инсталация  за обезвреждане или оползотворяване на 

животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 т 

за денонощие.” –т.6.5. от Приложение  4 към чл.117, ал.1 от ЗООС 

 Адрес по местонахождение на инсталацията: 

Инсталацията е разположена в гр. Шумен, в землището на кв. 

Дивдядово, Местност Разсадника. 
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 Регистрационен номер на КР: 

КР № 231-Н1/2010г. 

 Дата на подписване на КР: 

29.10.2010 г. 

 Дата на влизане в сила на КР: 

    12.11.2010 г. 

 Оператор на инсталацията и притежател на 

разрешителното: 

„Брамас-96” АД, гр. Шумен 

 Адрес, тел.номер, факс,e-mail на собственика/оператора: 

     гр. Шумен, бул. „Мадара” № 28, вх. Е, ап. 13 

     Изпълнителен Директор: 088 8841 973 

     Прокурист: 088 4745 579 

     тел.:054/831 129; факс: 054/830 878; e-mail: bramas@icon.bg 

 Лице за контакти: 

Галина Александрова, тел.: 088 7837 330 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

РИОСВ – Шумен, 9700, гр. Шумен, ул.Съединение 71, ет.3, 

тел.:054/856 800; 054/831 954; e – mail: riosv@riosv – shumen.eu 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията: 

БДЧР – Варна, 9000, гр. Варна, ул. Александър Дякович  33, тел.: 

052/631 447; 052/687 431; e – mail: bdvarna@bsbd.org 

 

           Инсталацията по Условие 2. от КР, попадаща в обхвата на годишния 

доклад се нарича – „Инсталация за обезвреждане на животински трупове и 

животински отпадъци”. Включва две линии, намиращи се в двора на 

дружеството. Разположени са така, че да се спазват всички ветеринарни норми 

за недопускане на смесване или кръстосване на суровини, зони, потоци и др. 

санитарно-ветеринарни изисквания на екарисажното производство: 

           1.Линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци-

малък цех; 

           2.Линия за обезвреждане на животински трупове и  животински  отпадъци- 

голям цех. 

 По отношение на Условие № 4. на КР, нейният капацитет е 121,5t/24h, а именно: 

mailto:bramas@icon.bg
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1.Линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци- 

малък цех, с капацитет 32t/24h: 

 Деструктор № 1; 

 Деструктор № 2; 

 Преса № 1; 

 Мелница; 

 Инсталация за опаковане. 

2.Линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци- 

голям цех, с капацитет 89,5t/24h: 

 Деструктор № 1; 

 Деструктор № 2; 

 Деструктор № 3; 

 Деструктор № 4; 

 Деструктор № 5; 

 Преса № 1; 

 Преса № 2; 

 Мелница; 

 Инсталация за опаковане. 

            

Годишна справка за постъпилите суровини  кат."1 и 2 " (kg)  за 2020г. 

в "Брамас 96"АД гр. Шумен 

                                                                                                      

Таблица  2.1. 

Месец 
  

Общо 
количествo  
  

Кат." 1 " Кат." 2 " 

Кости 
Меки 

тъкани 
Кости 

Меки 
тъкани 

Пера Кръв 

Януари 133 851 9 644 563 25 025 59 442 31 690 7 487 

Февруари 131 036 6 468 283 21 883 72 997 4 440 24 965 

Март 264 992 7 896 302 24 272 139 612 75 900 17 010 

Април 147 355 7 356 303 2 088 99 708 37 490 410 

Май 61 340 3 596 200 360 56 869 0 315 

Юни 70 888 4 538 301 11 012 51 857 1 500 1 680 

Юли 61 430 4 515 133 0 56 782 0 0 

Август 55 866 3 521 180 0 52 165 0 0 

Септември 52 330 3 362 254 0 48 714 0 0 

Октомври 54 590 5 970 324 8 48 288 0 0 

Ноември 67 610 4 929 1 106 0 61 575 0 0 

Декември 109 750 10 581 1 164 7 97 998 0 0 

2020 1 211 038 72 376 5 113 84 655 846 007 151 020 51 867 
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  Годишна справка за постъпилите суровини кат." 3 " (kg)  за 2020г.  
                               в "Брамас 96"АД гр. Шумен  
 
 

Таблица  2.1.1. 

Месец Кости Пера Конфискат 
Общо 

количество 

Януари 68 106 100 725 34 731 203 562 

Февруари 87 281 130 475 130 330 348 086 

Март 56 093 85 332 66 700 208 125 

Април 55 728 127 660 99 863 283 251 

Май 41 117 109 808 67 861 218 786 

Юни 42 815 113 895 65 219 221 929 

Юли 59 946 15 120 59 303 134 368 

Август 51 774 10 024 76 973 138 770 

Септември 51 404 9 211 116 452 177 066 

Октомври 61 188 12 060 87 204 160 451 

Ноември  60 125 9 117 101 903 171 145 

Декември 138 245 8 660 140 549 287 455 

2020 773 821 732 087 1 047 087 2 552 995 

 

 
След  извършване  на  математически  изчисления  се  вижда, че  в  голям 

цех термично обезвредени (ТО) са общо 1 211 038кg странични животински 

продукти (СЖП). За  месец - 1 211 038 : 12 = 100 920кg (средно ТО СЖП). За 21,7 

работни дни (средномесечно)  – 100 920 : 21,7 = 4 651кg (СЖП – голям цех, с 

капацитет 89,5t/24h).  

След математически пресмятания е видно, че в малък цех са общо  

2 552 995кg (ТО СЖП). За  месец – 2 552 995 : 12 = 212 750кg (средно ТО СЖП). 

За 21,7 работни дни (средномесечно)  – 212 750 : 21,7 = 9 804кg (СЖП – малък 

цех, с капацитет 32t/24h). 

          От така направените математически изчисления се установява  ясно, че 

експлоатираната от дружеството  инсталация за обезвреждане на животински 

трупове и животински отпадъци,  не превишава определените в настоящото 

условие стойности (Условие 4.1. от КР). 

         Справките от таблиците, както и доставяната суровина по видове, са 

изведени от оперативните документи. 
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2.2. Система за управление на околната среда (СУОС) 

 

 

Като част от изискванията, зададени към притежателят на настоящото 

комплексно разрешително по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система 

за управление на околната среда (СУОС). Основните елементи на системата са 

определени в Условие 5. на КР. 

           Във връзка с  Условие 5.1. Изпълнителният Директор на дружеството 

определя персонала, който да извършва конкретни дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение условията в КР. 

Екологът изготвя и поддържа съставените списъци. Списъците се актуализират 

при всяка промяна на отговорностите или персонала/лицата. 

           Спазват се точно изискванията по Условиe 5.2. и Условие 5.3. 

Разработена е и утвърдена "Годишна програма за обучение" ОД 1-7.1 и ДПП 1-7, 

актуализирана през 2020г. Тази програма определя реда, компетенциите и 

отговорностите при определянето и осигуряването на ресурсите, необходими за 

създаване, поддържане и подобряване на процесите от НАССР системата на 

„Брамас 96” АД. 

 При възникване на усложнена епизоотична обстановка в страната се 

предвижда провеждане на извънредни обучения на персонала съобразно 

възникналото  заболяване. 

 Във връзка с потребностите на персонала и лицата от обучение, са 

проведени четири такива, за които има протоколи. При промяна потребностите 

на персонала, програмите за обучение се актуализират. Отговорникът по 

програмата следи за изпълнението на поставените цели, съгласно Условие 5.2.1. 

           По Условие 5.3.1. от КР са  изготвени и се поддържат актуални списъци на 

персонала и лицата, отговорни за извършване на конкретни дейности и 

изпълнение на условията в разрешителното.           

           Продължава работата и през 2020г. по Условие 5.3.2. За целта е утвърден 

списък с отговорните лица от дружеството и отговорните институции, които 

трябва да бъдат уведомявани за съдействие при риск за здравето на хората и 

нарушаване параметрите на околната среда. 

           На площадката (територията, на която са разположени инсталациите по 

Условие 2.) е осигурен актуален списък от нормативни документи, отнасящи се 

към работата на инсталациите, съгласно Условие 5.4.1.      

           По Условие 5.4.3. е утвърден списък на отговорните  лица, на които са 

предоставени документи, касаещи отделите им по въпросите на екологията и се 

водят нужните за целта документи съгласно изискванията, заложени в КР. 

           Разработена е и утвърдена РИ-СУОС по Условие 5.5.1. за актуализация 

на документите, пряко свързани със СУОС.  

           Има разработена и утвърдена РИ-СУОС по Условие 5.7. Настоящата 

работна инструкция (Условие 5.7.1., Условие 5.7.2. и Условие 5.7.3. от 

Комплексното разрешително № 231-Н1/2010г.) определя реда за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, оценка на съответствието на стойностите 
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им, съгласно условията в КР, установяване на причините и предприемане на 

коригиращи действия. Несъответствия не са констатирани. 

           Съгласно Условие 5.8.1. е изготвена РИ-СУОС за преразглеждане и/или 

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното 

оборудване след авария.     

            В съответствие с Условие 5.2.1., притежателят на настоящото 

разрешително прилага Заповед № 39/10.10.2019г.: „За организиране и 

провеждане  на обучения по безопасността на труда, хигиената на труда и 

противопожарната охрана в „Брамас 96” АД – Шумен, на основание изискванията 

на чл. 281 от КТ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 – ДВ, бр. 102/09г. 
           Съгласно Условие 5.8.2. са разработени следните РИ-СУОС: 

           – Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или 

образувани в резултат на производствената дейност; 

           – Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората; 

           –   Инструкция  за аварийно планиране и действия при аварии; 

           –  Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на 

плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за 

действие. Мероприятия за спасяване на хората и ликвидиране на аварията в 

„Брамас 96” АД; 

           – Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на 

средствата за оповестяване на аварията;  

           – Инструкция за определяне и  редовна техническа поддръжка на 

средствата за лична защита при бедствия и аварии; 

           –  Списък на средствата за противодействие на възможните аварии на 

площадката на „Брамас 96” АД; 

           – Инструкция за определяне на средствата за противодействие на 

възможните аварии;  

           –   Инструкция за изготвяне и актуализация на списъка на персонала, 

отговорен за действия при аварии. Оповестяване на персонала, предвиден в 

плана при аварии. 

          Екологът на дружеството документира и съхранява данните от 

наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с 

изискванията на условията на КР, причините за установените несъответствия и 

предприетите коригиращи действия, съгласно Условие 5.9.1. и Условие 5.9.2. от 

КР.  

         Отговорното лице (екологът на дружеството) документира и съхранява 

данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа 

на технологичното/пречиствателното оборудване, изготвя и съхранява  списъци 

с документите, доказващи съответствие с условията на КР, съгласно  Условие 

5.9.3. и Условие 5.9.4. 

            Съгласно Условие 5.10.1. от КР  операторът на инсталацията е длъжен да 

изготви  Годишен доклад  за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

настоящото комплексно  разрешително в срок до 31.03. на следващата година. 
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           Съгласно Условие 5.11.1. –  да се извършва актуализация на системата за 

управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото 

комплексно разрешително или издаването на ново такова. 

           Възможни  аварийни ситуации в дружеството са аварийни откази в парна 

централа по котли, арматура, горивно складово стопанство, паропроводи,  

тръбопроводи за флуиди или кондензопроводи. През 2010г. е изработена нова 

дневна бака за гориво на котлите с обем 8 м3, в която горивото се подгрява до 

нужната температура, за да се подобри процеса на горене, а оттам да се 

намалят вредните емисии в димните газове. 

Вследствие на физично и химично износване на съоръженията и 

арматурата могат да се получат течове на флуиди от дупки и цепнатини, 

получени от ускорена корозия или друг вид износване.  

Вземат се превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации. Ако 

се допуснат такива, то отказите се възстановяват чрез заваряване на 

пукнатините и отворитe. Получават се течове от салници, гарнитури, пробиви и 

др. Тези откази се възстановяват чрез запояване, заваряване или поставяне на 

нови гарнитури, набивки и др. 

Работоспособността на парните котли се проверява от специалисти на 

ДТН (държавен технически надзор). На всеки 4 години се прави пълен преглед 

на котлите с хидравлични изпитвания и ежегодно - преглед на парна централа, 

за което се съставят нужните за целта протоколи и записи в ревизионните книги 

на котлите. Парната  централа и оборудването в нея основно се проверява от 

органите на ДТН, за което се съставят протоколи. Другите съоръжения с 

повишена опасност в АД са на контрол от лицензиран експерт “Тодорови - Т” 

ЕООД с лиценз №773/27.02.2017год., рег. № 906, издаден от Държавна агенция 

метрологичен и технически надзор (ДАМНТ). Възможни аварии могат да се 

получат и по основните машини – деструктори. По-значими откази са пробиви на 

мантелите и бъркателите на машините. При получаване на такъв пробив или 

цепнатина, машината се спира от експлоатация, тъй като налягането на парата, 

с която работят съоръженията в основно производство, може да доведе до 

невъзможност за достигане на необходимите параметри за обезвреждане на 

материала. Взетите превантивни мерки и ежедневното обслужване на машините 

свеждат до минимум авариите от този тип. Дежурните работници от групата за 

ремонт упражняват необходимия контрол и своевременно реагират за 

недопускане на аварии. 

Следи се също и за изправността на обваловките и съдовете за  

съхраняване на горива, масла и други спомагателни материали. При 

забелязване на пропуски и течове по тръбопроводите или арматурата им, 

същите се отстраняват от ремонтната група на АД. Водят  се и нужните за целта 

документи, заложени в условията на КР №231-Н1/2010г. от еколога, началник 

отделите и другите упълномощени лица. Чрез организационно технически 

мероприятия (ОТМ) и превантивни мерки по подобряване на техническото 

обслужване на машините и съоръженията, внедряване на нови ремонтни 

материали, внасяне на подобрители в горивата и маслата, използване на нови 
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омекотителни системи за обработването на котловата вода и др., се постига 

намаляване на аварийните откази по машините и съоръженията и занижаване на 

отрицателните последствия за параметрите на околната среда  до възможния 

минимум. През 2012г. такова ОТМ е закупуването и замяната на 5 броя различни 

типове помпи за транспортирането на флуидите в горивното дружествено  

стопанство, магнит вентили, горивни дюзи за горелките на котлите и др.  

 

2.3. Използване на ресурси 

 

Ефективното използване на ресурси - вода, енергия, суровини, 

спомагателни материали и горива е един от основните приоритети на 

фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността 

върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели 

от дейността. 

Съблюдавайки Условие 6.3., употребените ресурси за производството на 

единица продукт се определят така: 

За да се изчисли годишната консумация на вода, енергия, суровини, 

спомагателни материали и горива за производството на единица продукт, 

ръководейки се от Условие 6.3.1., е необходимо първо да се пресметне 

месечната им консумация. Тя се определя като месечното изразходвано 

количество ресурс (вода, енергия, суровини, спомагателни материали, горива) се 

раздели на месечната ( за настоящия месец ) произведена продукция. 

Позовавайки се на Условие 6.3.2., годишната консумация на вода, 

енергия, суровини, спомагателни материали и горива за производството на 

единица продукт, се определя като сума от всички месечни консумации за 

производството на единица продукт, разделена на 12. 

В настоящия доклад за „единица продукт” е възприето 1 тон странични 

животински продукти. Инсталацията за биодизел  не  е  изградена  и  не  е  

въведена  в  експлоатация.  

 

2.3.1. Използване на вода 

 

За задоволяване на производствени, питейни и комунално- битови нужди 

в двора на дружеството е изграден тръбен кладенец с дълбок сондаж 802м. 

Същият е пуснат в експлоатация през 1992г. Водата от дълбокия сондаж  чрез 

потапяща помпа се изтласква в т.нар. напорен резервоар, а оттам по 

изградената водопроводна мрежа се отправя към консуматорите. Качеството на 

водата от собствения водоизточник се контролира от РЗИ – Шумен. След 

изготвянето на нужните проекти и документи от РЗИ  е издадено удостоверение 

за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение 

№2701000333/19.09.2005год. На 06.07.2011год. е приета санитарно-охранителна 

зона (СОЗ) около тръбния  кладенец, съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000г. „за 

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
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санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди”. През 2020г. 

съвместно с РЗИ е изготвена програма за извършване на постоянен и 

периодичен мониторинг на водата, която се изпълнява от фирмата. За нея се 

следват изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. „за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели”.    

Съгласно Условие 8.1. на КР №231-Н1/2010г. се  спазват всички  заложени 

изисквания. Издадено е разрешително от БДЧР–Варна за водоползване № 

1270/20.01.2014г. за продължение на разрешително № 0842/09.04.2002 г., 

изменено с решение № 842/09.03.2004 г., продължено с решение № 

317/08.04.2008 г., изменено с решение № 433/06.03.2009 г. Монтиран е  нов 

главен водомер (диаметър ø100) с фабричен № 0009125 на 26.07.2013 год. 

Същият е пломбиран от специалисти на БДЧР – Варна. 

           За разделяне на потоците консумирана вода и за отчитане  на 

изразходваните водни количества по предназначение са монтирани 4бр. 

водомери, както следва: водомер Парна централа; водомер Битова сграда – 

шофьори; водомер Битова сграда – малък цех и охрана; водомер 

Административна сграда. 

           Удостоверението за използваната вода през 2020 год. е изпратено, 

заплатени са и дължимите такси за водоползване към БДЧР – Варна. Разходът 

на вода ежемесечно се отчита от еколога и  показанията се записват в тетрадка 

– дневник, контролиран от специалисти на съответните органи. 

           Съгласно Условие 8.1.2., при работа на инсталациите количествата свежа  

вода за производствени нужди, включително охлаждане, да не превишават 

количествата, разрешени в КР. 

           През отчетната 2020г. са изразходвани 3 050м3 вода за промишлени и 

питейно-битови нужди (477м3 – питейно-битови нужди и 2 573м3 – 

производствени цели). 

           Годишната консумация на вода за производствени нужди, включително 

охлаждане за Инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение 

4 от ЗООС и стойността на годишната норма за ефективност при употребата на 

производствена вода за единица продукт, са посочени в Таблица № 2.3.1. 

В съответствие с Условие 8.1.2.1. на КР №231-Н1/2010г. от Таблица 2.3.1. 

е видно, че за разглежданата 2020г. не са допуснати превишения на 

количествата свежа вода за производствени нужди: 
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                                                                                                      Таблица 2.3.1. 

1.Инсталация за 

обезвреждане на 

странични 

животински 

продукти, 

включваща: 

Годишна 

консумация 

на вода за 

производстве

ни нужди 

( м3 )  

Годишна 

норма за 

ефективност 

при употребата 

на вода за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

( м3/t продукт ) 

Използвано  

количество 

вода за 

единица 

продукт 

( м3/t продукт ) 

 

 

Съответ-

ствие с КР 

№ 231-

Н1/2010 

1.1.Линия за ТО 

СЖП - голям цех - 

кат. 1 и 2  

827,84м3 2,08 0,68 Да 

1.2.Линия за ТО 

СЖП - малък цех - 

кат. 3 

1 745,16м3 2,12 0,68 Да 

2.Инсталация за 

биодизел 
- 0,2 - - 

 

           

          Утвърдени са следните  РИ – СУОС по Условие 8.1. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

          –  Инструкция по Условие 8.1.3. за експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване – за производство и пренос на технологична пара и 

на оборудването, основни консуматори на вода за производствени нужди; 

         –  Инструкция по Условие 8.1.4. за извършване проверки и поддръжка на 

техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове, 

предприемане на действия за тяхното отстраняване; 

         –  Инструкция по Условие 8.1.5.1. за измерване и документиране на 

количествата използвана вода; 

           –  Инструкция по Условие 8.1.5.2. за измерване/изчисляване и 

документиране на използвана вода за производствени нужди; 

           –  Инструкция по Условие 8.1.5.3. за оценка на съответствието на 

изразходваните количества вода за производствени нужди, включително 

охлаждане; 

          –  Инструкция по Условие 8.1.5.4. за проверките на техническото състояние 

на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за 

тяхното отстраняване.  

          Паропроводите и кондензопроводите са изработени през 2006г. и заменят 

износените стари такива, експлоатирани от пускането в действие на тази 

площадка през 1984г. Същите са топлоизолирани с минерална вата и са 

облицовани с поцинкована ламарина. През 2020г. при извършените проверки не 

са констатирани течове по водопроводната и паропроводната мрежа. 
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По работното оборудване – основните  машини – деструктори, по които са  

получавани пробиви в парните им обеми на бъркател или мантел, се води 

тетрадка дневник за всяка машина, в която началникът на групата за ремонт 

отбелязва всички извършвани ремонтни действия по тях. По останалото 

оборудване - шнекови транспортьори, бункери, корита, кондензни гърнета, 

арматура и др., ремонтни действия се извършват по план или аварийно след 

авариен отказ. През годините с цел намаляване на износването на цилиндрите 

на деструкторите с обем 8м³, същите са облицовани на 2/3 от вътрешните им 

работни повърхности с неръждаема ламарина. С това мероприятие се удължава 

междуремонтния срок на служба на деструкторите и така дружеството има 

потенциал да извършва термично обезвреждане на СЖП с много по-малко 

престои на съоръженията  по технически причини. През 2012г. парния дом и 

зарядната гърловина на деструктор №4 в голям цех са облицовани с 

неръждаема ламарина. По този начин се увеличава срока им на употреба, тъй 

като неръждаемата ламарина издържа много повече работни часове в агресивна 

среда, подложена на физично и химично износване. 

 

 

2.3.2. Използване на енергия 

                                                  

          За производствената дейност през 2020г. в дружеството са употребени 

587МWh електроенергия и 85t мазут. Част от използваната електроенергия се 

изразходва за непроизводствена дейност (административна и др. спомагателни 

дейности). Изразходваните количества електрическа енергия се отчитат 

ежемесечно от еколога. 

          Разходът на електроенергия се измерва с монтираните за целта 

електромери. Разходът на електроенергия в голям цех е 144МWh,  в малък цех е 

346MWh. 

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                   Таблица  2.3.2. 

1.Инсталация за 

обезвреждане 

на странични 

животински 

продукти, 

включваща: 

Годишна 

консумация на 

електроенергия 

за 

производствени 

нужди 

( MWh/t )  

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на  

електроенергия за 

единица продукт, 

съгласно КР 

( MWh/t ) 

Използвано  

количество 

електроенергия 

за единица 

продукт 

( MWh/t  ) 

 

 

 

Съответствие с 

КР №231-

Н1/2010 

1.1.Линия за ТО 
СЖП – голям 
цех – кат. 1 и 2 

144 0,123 0,119 Да 
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1.2.Линия за ТО 
СЖП – малък 
цех – кат. 3 

346 0,143 0,136 Да 

2.Инсталация за  
биодизел 

- 0,007 - - 

          

          От резултатите в Таблица № 2.3.2. е видно, че консумираната 

електроенергия отговаря на заложената по Условие 8.2.1.1. на КР № 231- 

Н1/2010г. 

          Основният технологичен процес е деструкция (редукция; намаляване на 

размера) на странични животински продукти. Процесът се провежда в 

деструктори (автоклави). В линията за обезвреждане на СЖП – голям цех 

работят 4 бр. деструктори, като всеки един от тях е с обем 8м³ и 1 бр. с обем 

5,5м³, а в линията за обезвреждане на СЖП – малък цех има 2 бр. деструктори с 

обем 5,5м³. 

          На този етап няма техническа възможност поотделно да се измерва 

разхода за топлоенергия в двете линии за термично обезвреждане на СЖП. 

Това е така, защото двете технологични линии се захранват с техническа пара от 

един и същ парен котел и колектор за високо налягане, а и се използва един и 

същ паропровод. Дължините на кондензноотделителните системи в двата цеха 

са различни. Поради преждеизброените причини разходът на топлоенергия ще 

се отчита общо за двете линии. 

          Има разработена методика за изчисляване на количеството изразходвана  

топлоенергия  за производствени нужди за единица продукт на база 

топлотворната способност на горивата и разхода на гориво за един цикъл по 

термичното обезвреждане на СЖП, вследствие на дългогодишни наблюдения и 

отчетни данни. 

          Разчетите са на база следните основни изходни данни: 

          1. Гориво – 85t (мазут) 

          2. Разход на гориво за котел ПМК 6.5, окомплектован с горелка тип 

„Метеор – 500” – 484 kg/h или средно 500kg/h = 0,5t/h 

          3. Номинална мощност на котел ПМК 6.5 – 4,64МW 

          По Условие 8.2.1.1. максимално допустимия разход на топлоенергия за 

единица продукт е: 

          –  Линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци – 

малък цех – 0,502MWh/t СЖП 

          –  Линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци – 

голям цех – 0,496MWh/t СЖП 

          – среден разход – 0,499MWh/t 

          Пресмятанията се извършват на база просто тройно правило: 

          4,64MW (мощност на котела за 1час) – разходва 0,5t (мазут)  

          хMWh  месечно  –  7,083t( мазут)            

          х = 65,73MWh/t (месечно) 

          х = 788,8MWh/t (годишно) 

          За единица продукт:  
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          788,8 : 3 764,033 = 0,209MWh/t 

          За 85t мазут годишната консумация на топлоенергия за производствени 

нужди в двата цеха  е средно 788,8МWh/t. Полученото използвано количество 

топлоенергия за единица продукт в двата цеха е средно 0,210MWh/t. 

Получените резултати са въведени в Таблица №  2.3.2.1. 

 

Таблица  2.3.2.1. 

1.Инсталация 

за 

обезвреждане 

на странични 

животински 

продукти, 

включваща: 

Годишна 

консумация на 

топлоенергия за 

производствени 

нужди 

( MWh/t )  

Годишна 

норма за 

ефективност 

при 

употребата 

на  

топлоенергия 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

( MWh/t ) 

Използвано  

количество 

топлоенергия за 

единица продукт 

( MWh/t  ) 

 

 

 

Съответствие 

с КР №231-

Н1/2010 

1.1.Линия за 
ТО СЖП – 
голям цех – 
кат. 1 и 2 788,8 

0,496 

0,210 Да 
1.2.Линия за ТО 
СЖП – малък 
цех – кат. 3 

0,502 

2.Инсталация за  
биодизел 

- 0,007 - - 

                  

          От резултатите в таблицата е видно, че консумираната топлоенергия 

отговаря на заложената по Условие 8.2.1.1. на КР № 231- Н1/2010г. 

          Утвърдени са следните  РИ – СУОС по Условие 8.2. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

          – Инструкция по Условие 8.2.1.2 и Условие 8.2.1.3. за експлоатация и 

поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване 

и топлообменните части на деструкторите; 

          –  Инструкция по Условие 8.2.1.4. за експлоатация и поддръжка на 

топлопреносната мрежа; 

          – Инструкция по Условие 8.2.2.1. за измерване/изчисляване и 

документиране на количествата електро- и топлоенергия; 

         –  Инструкция  по  Условие  8.2.2.2.  за  оценка  на  съответствието на 

годишните количества електро- и топлоенергия.  

Всички машини и съоръжения имат изградени кондензоотделителни 

системи, благодарение на което в парова централа се връщат над 90% от 

кондензните пари. Машините, съоръженията и арматурата към тях с помощта на 

групата за ремонт се поддържат в отлично състояние. Всички извършени 
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планови и аварийни ремонти се отразяват в тетрадки-журнали от началника на 

ремонтната група и се съхраняват при него. Специалисти ежедневно ползват 

информацията оттам и  изготвят нужните оценки за работата и експлоатацията 

на машините и съоръженията. 

Внедрени са 2 броя магнитни преобразователи на вода МПВ с ДУ-50 и ДУ-

25 за защита от котлен камък и корозия на МС. Монтирани са на смукателните 

тръбопроводи на котлите и топлообменника за производство на топла вода за 

комунално-битови нужди и работят нормално. Не са констатирани течове по 

паропроводната мрежа  и аварийни ситуации. 

 

2.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
            

          Дейността на дружеството е строго специфична и се свежда до термично 

обезвреждане и оползотворяване на отпадъци от чужди производства – 

вторични животински продукти, които се явяват суровини за това производство.   

          Експлоатираната инсталация за термично обезвреждане на животински 

трупове и животински отпадъци работи със суровини от категория 1, 2, 3. 

          В „Брамас 96” АД страничните животински продукти се преработват 

(обезвреждат) по метод на преработка №1 (стерилизация под налягане) по 

Приложение IV от Регламент (EC) №142/2011, служещ за прилагане на 

Регламент (EO) №1069/2009. Процесът на обезвреждане се извършва в 

деструкторите в съответния цех на преработка – цех 1 и/или цех 2. 

          Редукция (намаляване на размерите) 

          1. Ако размера на парчетата на подлежащите на преработка СЖП е над 

50mm, те се редуцират като размер, като след редуциране размерът на всяко 

парче да  не е по-голям от 50mm, за да се гарантира термичното обезвреждане 

на СЖП. Редукцията (раздробяването) се извършва в дробилна машина. 

          Деструкция (загряване, стерилизиране, сушене) 

          2. Раздробеният материал се зарежда във вид на смесена маса от 

постъпилите за термично обезвреждане продукти в основните за дейността 

машини, наречени деструктори. Ефективността на деструкторите се проверява 

всекидневно. Ако при проверките се установи наличие на парчета, превишаващи 

50mm, процесът се преустановява и се осъществява ремонт преди 

възстановяване на процеса. 

           Страничните животински продукти, чиито парчета не са по-големи от  

50mm, се загряват до температура в сърцевината над 133ºС в продължение на 

най-малко 20 минути без прекъсване и при налягане (абсолютно)  най-малко   

3bar. Налягането се произвежда чрез отстраняване на целия въздух в 

стерилизационната камера и заместването му от пара („наситена,технологична 

пара”). Термичната обработка може да се прилага като самостоятелен процес 

или като стерилизираща фаза преди или след процеса. 

           Условията, при които се извършва стерилизация са аналогични: 

температура в сърцевината над 133ºС в продължение на най-малко 20 минути 
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без прекъсване и при налягане (абсолютно) най-малко 3bar, при което се 

получава месокостна каша. 

           При тези условия всички  спори, бактерии и микроорганизми гарантирано 

се унищожават. Термичният процес по обезвреждането се следи от електронна 

система, а процеса на стерилизация се записва и запаметява. При недостигане 

на заложените параметри на процеса на стерилизация, компютърната система 

не може да я архивира и се повтаря процеса до достигане на нужните параметри 

и чак тогава се зачита стерилизацията и процеса се архивира. 

           Сушенето се извършва при създаване на вакуум от 

кондензобарометричната система. 

           Смилане 

           3. Добитото месокостно брашно (МКБ) се охлажда в специални 

съоръжения, наречени охлаждащи корита (бункери), след което се смила с 

чукови мелници. 

           Формиране на партидите 

           4. При преработване (обезвреждане) на СЖП се получават следните 

производни продукти (ПП) – животински протеини (ЖП) и топени мазнини (ТМ). 

Произвеждат се в непрекъснат ред и се съхраняват заедно като единица за 

изпращане. Процесът е седмичен, при което се обособяват отделни партиди. 

           Продукти, предназначени за унищожаване, извън предприятието са: 

           – ЖП, получени от обезвреждането на СЖП от кат. 1, 2 и 3 – МКБ кат. 1; 

           – ЖП, получени от обезвреждането на СЖП от кат. 2 и 3 – МКБ кат. 2; 

           – ЖП, получени от обезвреждането на СЖП от кат. 3 – преработен 

животински протеин (ПЖП); 

           – ТМ кат. 3. 

           Животинските протеини и топените мазнини кат. 3 са и продавани. 

Животинските протеини, получени от СЖП кат. 3, т.е. ПЖП – продажба за 

влагане в храни за домашни любимци и преобразуване в инсталации за 

производство на биогаз. Топените мазнини, получени от СЖП кат. 3 – продажба 

за производство на олиго химични продукти, съблюдавайки (3), (4) и (10) от 

Регламент (ЕО) №1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 

21.10.2009г. за установяване на здравни правила относно странични животински 

продукти и производни продукти , непредназначени за консумация от човека и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002. 

           Съгласно Регламент (EO) №1069/2009, произведеното месокостно брашно 

се изпраща за унищожаване в „Джиосайкъл България” ЕООД. 

 През 2020г. използването на суровини при работа на инсталациите по 

Условие 2. на КР, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, са 

представени по вид, посочени в Таблица  1. и Таблица  1.1. 

           Обобщените данни за използваните суровини са посочени в Таблица 

2.3.3.: 
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                                                                                                                 Таблица 2.3.3. 

Линия / 
суровини 

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР t/y 

Количество, 
съгласно 
КР 
t/единица 
продукт 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество 
за единица 

продукт 
Съответствие 

1.1.Линия -  
голям цех / 

кат. 1 и 2 
     

Кости 2 130 0,85 157,03 0,04 Да 

Меки тъкани 2 920 1,17 851,12 0,23 Да 

Трупове 
(преживни) 

745 0,3 - - - 

Трупове 
(свине,др.) 

5 540 2,22 - - - 

Животинска 
кръв 

2 500 
 

0,95 
 

51,87 
 

0,01 
 

Да 
 

1.2.Линия - 
малък цех / 

кат. 3 
     

Перушина 10 155 
1,43 

 
732,09 0,19 Да 

Конфискат 
(кости) 

22 075 3,11 1 820,91 0,48 Да 

Животинска 
кръв 

7 500 1,05 - 
 

- - 

 
         

          Изразходваните спомагателни материали през 2020г. са посочени в 
Таблица  2.3.3.1.: 
                                                                                                             Таблица  2.3.3.1. 

Спомагателни 
материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 
t/y 

Количество, 
съгласно КР  
t/единица 
продукт 
 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответ-
ствие 

Дезинфектанти 
Кат. 1 и 2 
Кат. 3 

65 0,008 /кат.1и 2/ 
0,008 /кат.3/ 

Общо: 48 
28 
20 

 
0,00744 
0,00531 

Да 

Смазочни масла 
Кат. 1 и 2 
Кат. 3 

2 
0,0002/кат.1и2/ 
0,0001 /кат.3/ 

Общо: 0,583 
 
0,340 
0,248 

 
 
0,0001 
0,0001 

Да 

Греси 
Кат. 1 и 2 
Кат. 3 

0,3 0,0007/кат.1и2/ 
0,00003 /кат.3/ 

Общо: 0,278 
0,198 
0,080 

 
0,0001 
0,00002 

Да 
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При работа на инсталацията за обезвреждане на животински трупове и 

животински отпадъци – голям и малък цех, суровините и спомагателните 

материали (Таблица 2.3. и Таблица 2.3.1.)  не се различават по вид и не 

превишават количествата, посочени в  КР.  

           От голямо значение е в технологичния процес да се използва омекотена 

вода. Системите за омекотяване на водата се прилагат с цел намаляване  

съдържанието на солите на калция (Ca) и магнезия (Mg) в нея и 

предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности под 

формата на котлен камък или затлачването на мембранните елементи. За 

омекотяване на водата се използват препаратите DREWBROM TA и 

ENVIROPLUS 2500. 

         Утвърдени са следните  РИ – СУОС по Условие 8.3.2. от настоящото 

комплексно  разрешително (НКР): 

          – Инструкция по Условие 8.3.2.1. за измерване/изчисляване и 
документиране на използваните количества суровини, горива и спомагателни 
материали; 
         – Инструкция по Условие 8.3.2.2. за оценка на съответствието на 
количествата суровини, горива и спомагателни материали, употребени за 
година. 
          

2.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 
 

           Съгласно Условие 8.3.4.1. всички химични вещества и препарати, 

включително масла и смазочни материали, класифицирани в една или повече 

категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и 

Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на 

химични вещества и смеси от 2010г.,  са опаковани, етикетирани и снабдени с 

информационни листове за безопасност. 

 Доставената суровина от СЖП не престоява, тъй като това води до 

нейното компрометиране, а се преработва в най-кратки срокове. Ако се налага 

съхранение, то това става единствено в приемни зали.  

            Подът на приемните зали и на двете линии за термично обезвреждане на 

СЖП е направен от мозайка. Стените на 2м височина са облицовани с фаянсови 

плочки, а на ръбовете с цел по-доброто измиване и дезинфекция са оформени 

холкери (заоблени ръбове). Осигурени са обезмирисителна инсталация и 

подходящо осветление. 

При възникването на язви или изкъртвания на настилката на стените и 

пода се извършват ремонтни действия от строителни работници. Не се  допускат 

несъответствия по отношение измиване и дезинфекция на работните 

повърхнини. 

Спомагателните материали, които се използват и през 2020г. в 

производствената дейност по термично обезвреждане на СЖП в двете 
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обособени линии са средства за дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

измиване и др. Използват се също така двигателни, трансмисионни, 

хидравлични, компресорни масла, греси и други спомагателни материали. 

Дезинфектантите и останалите спомагателни материали се съхраняват в 

обособени складове, съгласно изискванията. Дезинфектантите и материалите за 

дезинсекция, дератизация и др. се съхраняват в оригинални опаковки. Поставени 

са на палети в специално обособен склад. Маслата и гресите се съхраняват в 

оригинални опаковки в склад за ГСМ, изграден за целта и оборудван с нужните 

противопожарни уреди. В този склад се съхраняват и 4 броя варели с обем 200 

литра, в които се събират  трансмисионнии и хидравлични масла от обемите на 

машините и съоръженията. След напълването им те се предават за 

обезвреждане, тъй като са отпадък, добит на площадката с код 13 02 05* на 

лицензирана фирма “Ал и Ко”АД, с която е сключен договор. Мястото в склада за 

ГСМ, където се съхранява отпадъка, е обозначено с табела, като временен 

склад за съхранение, съгласно изискванията на ЗУО. 

          Мазутът се съхранява в съответствие с Условие 8.3.4.4. на КР. В 

дружеството се спазват стриктно изискванията по Условие 8.3.4.5, Условие 

8.3.4.6., Условие 8.3.4.7 и Условие 8.3.5. Мазутът се съхранява в изградените 

при построяването на площадката  съоръжения във вътрешно и външно 

мазутно. В така нареченото вътрешно мазутно (обособено в сградата на парна 

централа) е монтирана цистерна с обем 8м3, която е оборудвана съгласно 

противопожарните изисквания с плътно затворен капак, заключваща се зарядна 

гърловина с изградена естакада до нея за манипулиране при зареждане и 

дихателна система с огнепреградител, изведени с тръби на височина 2m над 

сградата на Парна централа. В така нареченото по проекта вътрешно мазутно се 

намира резервоара за ОГ с обем 50 м3. Изградена е обваловка, която чрез кран и 

тръбопровод се свързва с изграден каломаслоуловител за отделяне на 

евентуално разляното ОГ при манипулации със съоръженията, и за пречистване 

на водите при измиване на пода на помещението. Във външно мазутно е 

монтиран 200м3 горивен резервоар, разтоварище за ОГ, арматура за подгряване, 

зареждане и източване. Има изградена обваловка съгласно изискванията. На 

резервоара е монтирана топлоизолация през 2008год. Ремонтирана е 

подгряващата и транспортираща флуида арматура. Ремонтирана е и 

обваловката. Направена е тръбна връзка с монтиран спирателен кран за 

аварийно преминаване на дъждовните води и евентуални течове от мазут през  

каломаслоуловителя, изграден за недопускане замърсяване параметрите на ОС. 

За тези резервоари се водят журнали за проверка на състоянието им и 

извършените ремонтни действия при възникнала необходимост. Съставят се и 

необходимите протоколи, съгласно работните инструкции по Условие 

8.3.4.5/6/8/9/10 на КР № 231-Н1/2010г.: ПРОТОКОЛ № 1 от 13.04.2020 год. и 

ПРОТОКОЛ № 2 от 05.10.2020 год. Извършени са проверки на състоянието на 

съоръженията. Несъответствия не са констатирани.  

           Утвърдени са следните  РИ – СУОС по Условие 8.3.4. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 
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          – Инструкция по Условие 8.3.4.5. за поддръжка и експлоатация на 

резервоари и техните обваловки; 

          – Инструкция по Условие 8.3.4.6. за периодична проверка на 

съответствието на резервоарите, обваловките и складовете с изискванията, 

установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия; 

          – Инструкция по Условие 8.3.4.8. за периодична проверка на 

съответствието на резервоарите, обваловките  и складовете с изискванията, 

установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия; 

          – Инструкция по Условие 8.3.4.9/10 за съхраняване на суровини и 

спомагателни материали, установяване и отстраняване на течове от складовете 

и съоръженията. 
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3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

3.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на 
вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR 

            

            Извършването на собствен мониторинг, собствени периодични 

измервания (СПИ) цели своевременно регистриране на промените в 

състоянието на компонентите на околната среда и обективна оценка на 

въздействието на обекта върху тях за вземане на адекватни и ефективни 

управленски решения. Това да става, както при различните етапи на нормалната 

експлоатация, така и в случай на аварийни ситуации. 

            За мониторинг на качеството на атмосферния въздух е необходимо 

всички потоци изходящи газове да бъдат обхванати и отвеждани организирано в 

атмосферата и да се обособят съгласно комплексното разрешително 

пробовземни точки, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за 

реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. В настоящия момент на 

условията отговарят само тези от горивните процеси в парова централа. 

Извършва се обхващане на вентилационните и аспирационни газове от 

приемните зали, машинните помещения, мелничните отделения и опаковъчното,  

и подаването им за обезмирисяване в обезмирисителната инстлация. 

           Собствен мониторинг на газовите потоци и на достигнатите концентрации 

във въздуха  се извършва в следните пунктове: 

 При улавяне на газовите потоци от работните помещения: 

  – подобект № К1 – комин № 1 на котел ПКМ 6.5 на парова централа; 

              – подобект № К2 – комин № 2 на 2 броя котли КМ 4 на парова централа; 

              – подобект № К3 – обезмирисител към Линия за обезвреждане на                                                                      

животински трупове и животински отпадъци – малък цех; 

              – подобект № К6 – циклон към Мелница за месокостно брашно към 

Линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци – малък 

цех; 

              – подобект № К4 – обезмирисител към Линия за обезвреждане на 

животински трупове и животински отпадъци – голям цех. 

            Утвърдени са следните РИ – СУОС по Условие 9. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

            –  Инструкция за поддържане на технологичните параметри по КР и 

експлоатация и поддръжка на оптимални стойности при работа на 

пречиствателните съоръжения К3, К4, К6 (Условие 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4. от КР 

№231 – Н1/2010г.). 

            –  Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените 

стойности на емисиите в атмосферата (Условие 9.1.5.1. и Условие 9.2.3. от КР № 

231 – Н1/2010г.). 
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            –  Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии (Условие № 9.3.2. то КР № 231 – Н1/2010г.). 

           Вредните вещества, които се изхвърлят от организираните точкови 

източници  са: Въглероден оксид (СО), Неметанови летливи органични 

съединения (ЛОС без метан) (NMVOC), Азотни оксиди (NOx/NO2), Серни оксиди 

SOx/SO2), Общ азот, Общ фосфор, Общ органичен въглерод  (ТОС)  като общ С 

или ( ХПК/3),  прах.  

                                                   
                                                             Таблица 3.1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 
пренос на 
замърсите
ли извън 
площадкат
а 
 (колона 2) 

Праг за 
производст
во, 
обработка 
или 
употреба 
 (колона 3) 

№ 
САS 

номер 
Замърсител 

във 
въздух 
(колона 

1а) 

във вода 
(колона 

1b) 

в почва 
(колона 

1c) 

   Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год. 

2# 630-08-0 
Въглероден 
оксид (СО) 

500 000 
 

С 
- (30,842)   

- - - * 

7#  

Неметанови 
летливи 
органични 
съединения 
(NMVOC) 

100 000 
 

С 
- (0,662) 

- - - * 

8#  
Азотни оксиди 
(NOX/NO2) 

100 000 
 

С 
-(616,845) 

- - - * 

11#  
Серни оксиди 
(SOX/SO2) 

150 000 
        
       С 
- (4,182) 

- - - * 

12#  Общ азот - 

50 000 
С 

- (3,17) 

50 000 10 000 10 000 

13#  Общ фосфор - 

5 000 
 

       С 
- (77,349) 

5 000 10 000 10 000 

76#  

Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 
ХПК/3) 

С 
 - (716,51) 

50 000 
        

С 
  -

(16841,904) 

- - ** 

86#  Прах (TSPM) 

50 000 
       С 
- (1,802) 

 

- - - * 

Легенда:  
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САS номерът представлява универсален и точен  идентификатор на отделните 
химически съединения съгласно  „Кемикъл Абстрактс Сървис” (САS). 
* означава, че този замърсител следва да се използва по-скоро емисионния праг в 
колона (1)(а),отколкото прагът за производство, обработка или употреба 
**  означават, че при този замърсител следва да се използва по-скоро емисионния праг 
в колона (1)(b), отколкото прагът за производство, обработка или употреба 
#  означава замърсител, еднакъв и за PRTR и за EPEBB 
За всяка емисия следва да се посочи начина на определяне на същата като М 
(измерена стойност), Е (стойност, получена на база експертна оценка) и С (изчислена 
стойност). 
 

3.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 

           Анализирайки резултатите от направените СПИ, заложени в Условие 9 

(Емисии в атмосферата) на КР № 231-Н1/2010г. отчитаме, че не са допуснати 

несъответствия със заложените параметри за опазването на околната среда.   

            По ръководство CORINAIR-97, SNAP-97, изд.09/2004 нашата дейност и 

съоръжения се класифицират с код на процеса (SNAP CODE): 030103. Този код 

се отнася за Горивни процеси в промишлеността – Горивни процеси в котли – 

Горивни инсталации с  термична  мощност < 50MWth.  

В горивната инсталация  се използва тежко, котлено, течно гориво – мазут 

(със сяра <1%) за дейността на пламъчнотръбен котел. Котелът включва 

пламъчна тръба, в която протича горивният процес (температурата достига 

1600º) и снопове от димогарни тръби, през които преминават димните газове. 

Тази конструкция предлага постигането на оптимална нагревна повърхност. 

Експлоатираният котел е с вътрешна водоохлаждаема, цилиндрична камера. С 

нея се постигат по-малки експлоатационни разходи, независимо от по-трудното 

поддържане и почистване на котела. 

 Изчисляването  на емисиите на вредни вещества (серни оксиди, азотни 

оксиди, въглероден оксид, неметанови летливи органични съединения, прах) в 

атмосферния въздух от дейността на експлоатираната инсталация се извършва 

по формулата: 

 

             E = EF x C x Q , 

 

Където: EF – Емисионен фактор за съответния замърсител; 

С – Изгорено котлено гориво в тонове (Mg); 

Q – Долна топлина на изгаряне на горивото = 41 GJ/Mg за твърдо и течно 

горивo от Таблица № III – 9 на Методика за определяне на емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух; 

EF – Емисионен праг за съответния замърсител. 

          Емисионните прагове са взети от Tаблица № III – 6 на Методика за 

определяне емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух: 

          ЕFSO2 = 1,200;  EFNOx = 177;  EFCO = 8,85;  EFNMVOC = 0,19;  EFTSPM = 0,517                       
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            Емисиите на вредни вещества (серни оксиди, азотни оксиди, въглероден 

оксид, неметанови летливи органични съединения, прах) в атмосферния въздух  

за изгорените 85 t мазут за 2020 год. са:                                                      

          1. Емисии на серни оксиди: 

          ЕSO2 = 1,200 x 85 x 41 = 4 182 g = 4,182 kg 

          2. Емисии на азотни оксиди: 

          ENOx = 177 x 85 x 41 = 616 845 g = 616,845 kg 

          3. Емисии на въглероден оксид: 

          ECO = 8,85 x 85 x 41 = 30 842,25 g = 30,842 kg 

          4. Емисии на неметанови летливи органични съединения: 

          ENMVOC = 0,19 x 85 x 41 = 662,15 g = 0,662 kg 

          5. Емисии на прах (общо суспендирани частици): 

          ЕTSPM = 0,517 x 85 x 41 = 1 801,745 g = 1,802 kg 

           

            За изчислението на Общ органичен въглерод /ТОС/ се използват 

резултатите от СПИ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници в машинна зала – деструктори и преси, машинна и 

приемна зала, мелнично отделение и опаковъчна инсталация. 

           Изчисляването става по формулата:  

   

                         Q = V x C x 10-6 x работните часове, 

   

             Където: Q – количество на замърсител; 

             V – нормални условия Nm3/h; 

             C – приведена стойност mg/Nm3. 

 

           Емисиите на Общ органичен въглерод /ТОС/ за К3, К4 и К6, изчислени по 

дадената формула за 2020 г. са 716,51 кг/год.: 

Q = 36 097 х 202,546 х 0,000001 х 98 = 716,51 kg/y 

    

ЗАМЪРСИТЕЛ 

КОМИН 3 (К3) КОМИН 6 (К6) КОМИН 4 (К4) 
ИЗЧИСЛЕНИ 

ОБЩО 

(кг/год.) норм. 

усл. 

приведе

на 

норм. 

усл. 

приведе

на 

норм. 

усл. 

приведе

на 

ОБЩ 

ОРГАНИЧЕН 

ВЪГЛЕРОД 

/ТОС/ 

6657 43,823 388 16,032 10646 44,891 

716,51 
6910 40,082 399 14,964 11097 42,754 

  

             От направените изчисления е видно, че не са допуснати превишения на 

НДЕ. Не са допуснати несъответствия на нормите в КР по Условие 9. 

             От специализираната литература е известно, че емисиите на серни 

оксиди са директно свързани със сярното съдържание на горивото. За да се 

намалят тези емисии е необходимо да се използват горива с ниско съдържание 
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на сяра. В тази насока ще се стремим да преминем на газово гориво в парна 

централа.  

            Около 50% от образуваните азотни оксиди се дължат на азота в горивото, 

а останалите са термични азотни оксиди. Съществено влияние върху 

образуването на азотните оксиди има организацията на горивния процес. Ние се 

стремим чрез различни организационно технически мероприятия (ОТМ) да 

работим с малък излишък на въздух. Ползваме тристепенна горелка, целейки 

степенното горене с подаване на въздуха на различни нива в горивната камера. 

Тези мероприятия водят до намаление на емисиите на азотни оксиди общо 

между 5 до 50%. 

           Присъствието на въглероден оксид (СО) в димните газове на горивните 

системи принципно е свързано с непълното изгаряне на горивото. Условията, 

които довеждат до непълно горене са: недостиг на кислород при горивния 

процес, лошо смесване на горивото и окислителя, намалена температура на 

горивния процес, лоша работа на дюзите на горелката и др. С редица ОТМ  се 

поддържат тези параметри в нужните норми. Постигнати са задоволителни 

резултати. 

           Присъствието на неметанови летливи органични съединения (NMVOC) в 

димните газове е в резултат на непълното горене. Нивото на емисиите на 

NMVOC много зависи от ефективността на горивния процес. Добрата 

турбуленция на горивната смес, високите температури на горене и по-дългото 

време на престой при тези температури, води до по-малки емисии на летливите 

органични съединения. 

           Общото количество емисии на прахови частици след системите за 

очистване на праха от горивните инсталации се дефинира като емисии на общо 

суспендирани прахови частици. 

           За извършените собствени периодични измервания (СПИ) на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници с номера  

К3, К4 и К6, дружеството се позовава на резултатите на Акредитирана 

лаборатория за изпитване и калибриране: „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов 

инженеринг” ООД, гр. София. Резултатите са представени в Таблици 3.1.1, 3.1.2 

и 3.1.3 –продължение, като нито една от посочените емисии в атмосферата не 

превишава определените по КР. 

          3.1.1. Инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински 

отпадъци: 

 Линия за обезвреждане на животински трупове и животински 

отпадъци – малък цех 

                      Номинална мощност (капацитет): 32t/24h    

                                                                                                  Таблица 3.1.1.1. 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Пречиствателно 

съоръжение 

Максимален 

дебит на 

димните 

газове 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 
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К 3 

Машинна 

зала – 

деструктори 

и преси 

обезмирисител 8 000 12 

  

                                                                                   Таблица 3.1.1.1 – продължение 

Код (№) на 

пробата/извадката 

по вх. - изх. 

дневник 

Характери- 

стика 

Емисия на вредното 

вещество 

Масов 

поток на 

вредното 

вещество 

 (kg/h) 

Метод за 

определяне 

на 

емисията 

Честота 

Приведена  

(mg/Nm3) 

НДЕ    # 

(mg/Nm3) 

2292Б-Г 
Общ 

въглерод 
43,823 50 0,291 ФМ 02/14 

Първо 

шестмесечие 

2757Б.1-Г 
Общ 

въглерод 
40,082 50 0,277 ФМ 02/14 

Второ 

шестмесечие 

Легенда:   # - съгласно КР. 

             

 Мелница за месокостно брашно 

Номинална мощност (капацитет): 1,25t/24h 

                                                                                                             Таблица 3.1.1.2. 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Пречиствателно 

съоръжение 

Максимален 

дебит на 

димните 

газове (Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

К 6 

Мелнично 

отделение и 

опаковъчна 

инсталация 

циклон 2 900 5 

 

                                                                                   Таблица 3.1.1.2. – продължение 

Код (№) на 

пробата/извадката 

по вх. - изх. 

дневник 

Характери-

стика 

Емисия на вредното вещество Масов 

поток на 

вредното 

вещество 

 (kg/h) 

Метод за 

определяне на 

емисията 

Честота Изме- 

рена 

* 

(mg/m3) 

Приве- 

дена 

(mg/Nm3) 

НДЕ 

# 

(mg/Nm3) 

2292Б.2-П-(1÷3) Прах 7,819 8,98 20 0,003 БДС EN 13284-1 
Първо 

шестмесечие 
2292Б.2-Г 

Общ 

въглерод 
- 16,032 50 0,006 ФМ 02/14 

2757Б.2-П-(1÷3) Прах 6,26 6,80 20 0,003 БДС EN 13284-1 Второ 

шестмесечие 
2757Б.2-Г 

Общ 

въглерод 
- 14,964 50 0,006 ФМ 02/14 

Легенда:  * - по-малко от границата на количествено определяне на метода; 

                # - съгласно КР. 
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 Линия за обезвреждане на животински трупове и животински 

отпадъци – голям цех 

Номинална мощност (капацитет): 89,5t/24h 

                                                                                              Таблица 3.1.1.3. 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Пречиствателно 

съоръжение 

Максимален 

дебит на 

димните 

газове (Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

К 4 
Машинна зала и 

приемна зала 
обезмирисител 30 000 18 

                                                                               

                                                                                   Таблица 3.1.1.3. – продължение 

Код (№) на 

пробата/извадката 

по вх. - изх. 

дневник 

Характери- 

стика 

Емисия на вредното 

вещество 

Масов 

поток на 

вредното 

вещество 

 (kg/h) 

Метод за 

определяне 

на 

емисията 

Честота 

Приведена  

(mg/Nm3) 

НДЕ    # 

(mg/Nm3) 

2292Б.1-Г 
Общ  

въглерод 
44,891 50 0,477 ФМ 02/14 

Първо 

шестмесечие 

2757Б-Г 
Общ 

въглерод 
42,754 50 0,474 ФМ 02/14 

Второ 

шестмесечие 

Легенда:   # - съгласно КР. 

                

              За осигуряване спазването на нормите на допустими емисии (НДЕ) за 

котли ПКМ 6.5 и КМ 4 ( два броя) към Парова централа по Таблица 3.1.2.1. – 

продължение, се разрешава единствено употребата на нискосернисто котелно 

гориво /нискосернист мазут със сяра <1%(m/m)/, определено  съгласно метод 

БДС 8428:1983, посочен в Приложение № 6 към чл. 6, т.6 на Постановление № 

192 на МС от 16.08.2005г., за изменение и допълнение на Наредба за 

изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол, приета с Постановление № 156 на МС от 2003г. (ДВ, бр. 66 от 

2003г.). 

                                                                                                              Таблица 3.1.2.1. 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник 

на 

отпадъчни 

газове 

Термична 

мощност 

(MW/h) 

Пречиствателно 

 съоръжение 

Максимален 

дебит на 

димните 

газове 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

Вид на 

горивото 

Комин 1 

Котел 

тип ПКМ - 

6,5 

4,64 - 9 180 19 мазут 

Комин 2 
Котел 

тип КМ - 4 
2,83 - 6 480 19 мазут 
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Котел 

тип КМ - 4 
2,83 - 6 480 19 мазут 

 

             За извършените собствени периодични измервания (СПИ) на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство № К 1 към 

котел ПКМ 6,5 с термична, номинална мощност (капацитет): 4,64MW/h и 

изпускащо устройство № К 2 към котли КМ 4 с термична, номинална мощност: 

2,83 MW/h, дружеството се позовава на резултатите на Акредитирана 

лаборатория за атмосферен въздух към „Екоексперт 6” ЕООД, гр. Варна. 

           Резултатите, представени в Таблица 3.1.2.1.1 – продължение са  за 

Изпускащо устройство № К 1 :  

           –  Протокол от изпитване № 642/ 23.06.2020 – първо шестмесечие и 

           –  Протокол от изпитване № 1306/ 03.12.2020 – второ шестмесечие, като 

нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените по 

КР. 

      

              Таблица 3.1.2.1.1 – продължение – Изпускащо устройство (Комин) № К 1 

Код (№) на 

пробата/извадката 

по вх. - изх. 

дневник * 

Характери-

стика 

Емисия на вредното вещество Масов 

поток на 

вредното 

вещество 

(kg/h) 

Метод за 

определяне на 

емисията 

Честота Изме- 

рена 

 

(mg/m3) 

Приве- 

дена 

(mg/Nm3) 

НДЕ 

# 

(mg/Nm3) 

- Прах 20 44 ± 5 80 0,179 
БДС EN 13284-

1:2017 
Първо 

шестмесечие 
- NOX 191 423 ± 9 450 1,712 ВВЛМ 1/2015 

- SO2 25 55 ± 3 1 700 0,222 ВВЛМ 1/2015 

- CO 70 154 ± 5 170 0,622 ВВЛМ 1/2015 

- Прах 21 44 ± 5 80 0,193 
БДС EN 13284- 

1:2017 
Второ 

шестмесечие 
- NOX 187 391 ± 8 450 1,712 ВВЛМ 1/2015 

- SO2 33 70 ± 2 1 700 0,305 ВВЛМ 1/2015 

- CO 65 136 ± 4 170 0,594 ВВЛМ 1/2015 

Легенда:    * - количество на пробите за изпитване:  

                    3 прахови проби – код 0517/20, 0518/20 и 0519/20 – първо шестмесечие; 

                    3 прахови проби – код 1117/20, 1118/20 и 1119/20 – второ шестмесечие; 

                    # - съгласно КР. 

 

           Резултатите, представени в Таблица 3.1.2.1.2 – продължение са  за 

Изпускащо устройство № К 2 :  

           –  Протокол от изпитване № 643/ 23.06.2020 – първо шестмесечие и 

           –  Протокол от изпитване № 1307/ 03.12.2020 – второ шестмесечие, като 

нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените по 

КР. 
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 Таблица 3.1.2.1.2 – продължение – Изпускащо устройство (Комин) № К 2 

Код (№) на 

пробата/извадката 

по вх. - изх. 

дневник * 

Характери-

стика 

Емисия на вредното вещество Масов 

поток на 

вредното 

вещество 

(kg/h) 

Метод за 

определяне на 

емисията 

Честота Изме- 

рена 

 

(mg/m3) 

Приве- 

дена 

(mg/Nm3) 

НДЕ 

# 

(mg/Nm3) 

- Прах 12 25 ± 3 80 0,078 
БДС EN 13284-

1:2017 
Първо 

шестмесечие 
- NOX 147 295 ± 6 450 0,925 ВВЛМ 1/2015 

- SO2 20 40 ± 3 1 700 0,126 ВВЛМ 1/2015 

- CO 27 54 ± 2 170 0,170 ВВЛМ 1/2015 

- Прах 14 25 ± 2 80 0,088 
БДС EN 13284- 

1:2017 
Второ 

шестмесечие 
- NOX 101 176 ± 3 450 0,622 ВВЛМ 1/2015 

- SO2 < 4 - 1 700 - ВВЛМ 1/2015 

- CO 9 16 ± 1 170 0,057 ВВЛМ 1/2015 

Легенда:    * - количество на пробите за изпитване:  

                    3 прахови проби – код 0520/20, 0521/20 и 0522/20 – първо шестмесечие; 

                    3 прахови проби – код 1120/20, 1121/20 и 1122/20 – второ шестмесечие; 

                    # - съгласно КР. 

                

       

               Замърсяването на въздуха е главно с прах от органичен и неорганичен 

произход, както и с емисии на вредни вещества, отделяни при горивните процеси 

по производство на технологична пара и одоранти (определено количество 

силни и с характерна миризма вещества) от основния процес по преработка на 

странични животински продукти. 

            По Условие 9.4.2. от КР – няма получени оплаквания за миризми.  

            Праховото замърсяване е в зависимост от натоварването на 

производствените мощности, ветровите процеси в района, валежите и 

температурата на въздуха, тъй като емитирането на прах е възможно при 

наличие на вятър и сухо време. Възможно е временно локално запрашване през 

летния период, но със стойности под пределно допустимите. 

            Емисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на 

нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите 

действащи норми за качество на въздуха.  

             

            Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 7 от Наредба за ограничаване на 

емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни 

горивни инсталации, се докладва следната информация: 

 

            Парни котли тип ПКМ „ Метеор М 500” 1 бр. и тип КМ „ Метеор М 350” 2 бр. 
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            1. Номинална входяща топлинна мощност на „ Метеор М 500” – 4,64 MW/h    

                Номинална входяща топлинна мощност на „ Метеор М 350” – 2,83 MW/h    

            2. Вид:  

                – ПКМ – 6,5 пламъчнотръбен, триходов парен котел – 1 бр. 

                – КМ – 4 пламъчнотръбен, двуходов парен котел – 2 бр. 

               Експлоатираните пламъчнотръбни котли се категоризират в зависимост 

от броя на ходовете или иначе казано броя на обръщанията на пламъка в 

горивната камера.  

            3. Вид и дял на използваните горива. 

                Гориво – мазут. 

            4. Дата на влизане в експлоатация.  

                Мазутното стопанство е изградено през 1981 год. Състои се от мазутни 

резервоари с вместимост 200 m3 – 1 бр. и  50 m3 – 2 бр. Към мазутното 

стопанство е изградена т.нар. дневна бака с вместимост 8 m3, притежаваща 

серпентини за подаване на пара. 

                Годината на въвеждане в експлоатация – 1985 г. 

            5. Сектор на дейност, в която се използва инсталацията. 

                Парова централа на „Брамас – 96” АД. 

            6. Очакван брой експлоатационни часове годишно и средно работно        

натоварване.  

                Номинална паропроизводителност ПКМ 6,5 – 6 500 kg/h 

                Номинална паропроизводителност КМ 4 – 4 000 kg/h 

                Мининална паропроизводителност ПКМ 6,5 – 4 000 kg/h 

                Мининална паропроизводителност КМ 4 – 2 500 kg/h 

                Часов разход на гориво (мазут) ПКМ 6,5 – 484 kg/h 

                Часов разход на гориво (мазут) КМ 4 – 294 kg/h 

            7. Декларация, подписана от оператора – не се налага. 

            8. Стационарни инсталации: 

                „ Брамас-96” АД, гр. Шумен, ЕИК: 127017249 

                Инсталацията е разположена в гр. Шумен, землището на кв. 

Дивдядово, местност Разсадника. 

            9. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и СО  

                ПКМ 6,5: 

                SO2 – 58 mg/Nm3  

                NOx – 212 mg/Nm3 

                Прах – 41mg/Nm3 

                CO – 135mg/Nm3  

 

                КМ 4: № 1 и № 2 

                SO2 – 56 mg/Nm3  

                NOx – 248 mg/Nm3 

                Прах – 133 mg/Nm3 

                CO – 48 mg/Nm3  

          10. Концентрация на СО в емисиите 
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      ПКМ 6,5: 

      Въглероден оксид: 68 mg/Nm3 

 

      КМ 4: 

      Въглероден оксид: 25 mg/Nm3 

 

 

3.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
           
          В процеса на производствената дейност на „Брамас 96” АД се формират 

промишлени отпадъчни, дъждовни и битово-фекални води. 

          Промишлената канализация поема отпадъчните води от производствената 

дейност в малък и голям цех, а също така и отпадъчните води, формирани от 

мазутно стопанство, парова централа и автомивка. 

          Дъждовната канализация обхваща водите от фирмената площадка и 

оттичащите се по сградния фонд води. 

          Производствените и смесен поток производствени, битово-фекални и 

дъждовни отпадъчни води посредством изградената вътрешна канализационна 

система се отвеждат в събирателна шахта, в която е монтирана UV 

бактерицидна лампа за допълнително обезвреждане. От събирателната шахта  

отпадъчните води (ОВ) се отвеждат в експлоатираната от дружеството 

пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). 

Потокът формирани отпадъчни води (ОВ, смесен тип) в дружеството през 

2020г. е в размер на 3 363м³. Количеството ОВ се замерва и отчита с монтиран в 

нашата ПСОВ дебитомер. Проверки на отчитането се извършват регулярно от 

специалисти на ”В и К“ – Шумен съгласно сключен договор (за пречистване на 

подаваните количества ОВ в ГПСОВ – Шумен), в изпълнение Условие № 10 на 

КР №231-Н1/2010г. Дебитомерът е маркиран в Главна дирекция “Мерки и 

измервателни уреди” гр. Пловдив. 

           Канализационната система за отпадъчни води в дружеството формира 

следните такива потоци : 

- Поток ОВ, формиран от автомивка и приемна зала линия 1, 2 и 3. Този 

поток ОВ се обработва термично или химично с цел унищожаването на  

евентуално попаднали микроби и спори от биологично активните СЖП, които се 

обезвреждат. Има изградени ЛПС (груби решетъчни филтри, утаителна шахта и 

каломаслоуловител), които пречистват по физичен начин ОВ съгласно Условие  

10.1.1.2. на КР № 231-Н1-2010г. 

- Поток ОВ, формиран от измиването на под, стени и работно оборудване 

в приемна зала на линия за термично обезвреждане на СЖП от категория 3. 

Този поток преминава за частично почистване в локалните пречиствателни 

съоръжения (ЛПС) и се обработва химично или термично, тъй като се формира 

от условно замърсената зона на линията и следва да се обработи по един от 

начините според замърсяването. 
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- Поток ОВ, формиран от измиването на стени, под и съоръжения в 

стерилна зона (машинна зала) на линия за термично обезвреждане на СЖП от 

категории 1, 2 и 3. Тези води не се обработват и по канализационната система 

смесвайки се с другите потоци се пречистват само в ЛПС, изградени в двора на 

ПСОВ преди изпомпването им в градски колектор в ГПСОВ – Шумен за 

окончателно пречистване. 

- Поток ОВ, формиран от измиването на под, стени, машини и съоръжения  

в машинна зала и мелачно отделение на линия за термично обезвреждане на 

СЖП от категория 3. Този поток ОВ се влива в канализационната система и се 

транспортира до ПСОВ, където преминава през изградените там ЛПС и след 

частично почистване, се изпомпва в ГПСОВ – Шумен за окончателно 

пречистване по договор с В и К. 

- Поток ОВ, формиран от обваловките на външно и вътрешно мазутно на 

парна централа. Този поток ОВ преминава през ЛПС - (маслоуловител) за 

частично пречистване. Влиза в канализационната система за ОВ - още веднъж 

смесения поток минава през ЛПС на ПСОВ и се отправя за пречистване в 

ГПСОВ – Шумен. 

- Поток ОВ, формиран от парна централа на АД. Отпадъчните води, 

получени от измиването на под, машини и съоръжения в парна централа след 

преминаването му за частично пречистване през ЛПС (каломаслоуловител) се 

включва в дружествената канализационна система и се транспортира в ПСОВ. 

Преминават през ЛПС и се транспортират със смесения поток ОВ към ГПСОВ – 

Шумен за пречистване. 

- Поток ОВ, формиран от битовите и площадковите  дъждовни води – той 

се смесва с другите потоци и се обработва, както е посочено по-горе в 

изложението само в ПСОВ. 

ЛПС се обслужват съгласно условията, заложени в КР. Извършва се 

собствен мониторинг съгласно Условие 10.1.1.4. и се водят нужните формуляри 

и журнали, определени в РИ-СУОС. 

          Утвърдени са следните РИ-СУОС по Условие 10. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

          – Инструкция за проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения 

за отпадъчни води (Условие 10.1.1.2. от КР № 231-Н1/2010г.); 

          – Инструкция за периодична оценка на съответствието на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води (Условие 

10.1.1.3. от КР № 231-Н1/2010г.);  

          – Инструкция за периодична оценка на съответствието на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води (Условие 

10.1.1.5.1. от КР № 231-Н1/2010г.); 

          – Инструкция за измерване на количествата заустени отпадъчни води 

(Условие 10.1.4.2. от КР № 231-Н1/2010г.); 

          –  Инструкция за оценка на съответствието на измерените концентрации на 

замърсяващи вещества в отпадъчните води (Условие 10.1.4.3. от КР № 231-

Н1/2010г.); 
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          – Инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на 

замърсители в отпадъчните води по „ЕРИПЗ” (Условие 10.1.4.4. от КР № 231-

Н1/2010г.). 

          През 2020г. от лицензирана Лаборатория на „СЖС България” ЕООД са 

извършени четири броя лабораторни изпитвания на проби ОВ по заложените в 

КР №231-Н1/2010г. показатели по Условие 10.1.2.1. и Таблица 10.1.2.1. от КР № 

231-Н1/2010г.: 

                                                                                               Таблица 10.1.2.1. 

Показател 
Норми за допустимото съдържание 

на замърсяващи вещества 

Температура 40 ° С 

Активна реакция рН 6.5 - 9.0 

Неразтворени вещества 50 mg/dm³ 

БПК 5 50 mg/dm³ 

ХПК 250 mg/dm³ 

Мазнини 5 mg/dm³ 

Азот амониев 10 mg/dm³ 
Фосфати (като Р) 2 mg/dm³ 

Нефтопродукти 0,5 mg/dm³ 

  

          Емисиите на замърсители в отпадъчните води от СПИ от площадката са 

докладвани вече в Таблица 3.1.(замърсители по ЕРЕВВ, колона 1b). В Таблица 

3.2. се попълват резултатите от измерване на емисиите на съответния 

замърсител по Протоколи от изпитване с номера: Е505 А / 01.04.2020; Е1247 А / 

24.06.2020; Е1818 А / 18.08.2020; Е2383 А / 13.10.2020 на Лаборатория на СЖС 

България ЕООД. За НКР №231-Н1/2010г. в представената таблица се съдържат 

конкретните нормирани замърсители (параметри).  

          Съгласно НКР № 231-Н1/2010 г. и по-специално РИ СУОС 10.1.4.4.-2010, 

притежателят е длъжен да следи непреките годишни емисии на следните 

замърсители в отпадъчните води, съгласно изискванията на ЕРИПЗ: общ 

фосфор, общ азот, общ органичен въглерод (мазнини + нефтопродукти), 

изразени като килограма за година. 

          С изразходваното годишно количество отпадъчни води в размер на 

3 363м3 (като л = м3 ÷ 0,0010000), параметрите на околната среда са натоварени, 

както следва:          

         За общ фосфор: 3 363 000 х 0,023 = 77 349 (мг/л) = 77,349 (кг/год.) 

         За общ азот: 3 363 000 х 0,9435 = 3 173  = 3,17          

         За мазнини: 3 363 000 х 5 = 16 815 000 = 16 815 

         За нефтопродукти: 3 363 000 х 0,08 = 269 040 = 26,904  

         За общ органичен въглерод: 16 815 + 26,904 = 16 841,904 
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                                                                  Таблица 3.2. Обобщени резултати от СПИ 

Показател 

Протокол № 

Е505 А /  

01.04..2020 

Протокол  № 

Е1247 А / 

24.06.2020 

 

Протокол №   

Е 1818 А / 

 18.08.2020 

Протокол 

№ Е 2383 А 

/ 13.10.2020 

Средно    

аритме- 

тично 

(mg/l) 

Натоварване 

на ОС   

(kg/y) 

рН 

 
7,89±0,06 7,71±0,06 7,55±0,06 7,89±0,06 7,76±0,06 - 

Неразтворени 

вещества  

(mg/l) 

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 - 

БПК5 

mg/l 
< 0,5 < 0,5 < 3,0 7,6 ± 0,5 < 2,9 - 

ХПК 

(mg/l) 

< 4 < 4 < 4 13,4 ± 1,1 < 6,35 - 

Общ фосфоp 

(mg/l) 
< 0,002 < 0,002 < 0,002 0,084 < 0,023 77,349 

Температура 

(ºC) 
14,9 ± 0,7 21,3 ± 0,7 24,3 ± 0,7 23,8 ± 0,7 21,1 ± 0,7 - 

Азот амониев 

(mg/l) 
<0,008 <0,008 

 

<0,008 

 

3,75 ±0,19 0,9435 3,17 

Мазнини 

(mg/l) 
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 16 815 

Нефтопродукти 

(mg/l) 
< 0,02 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,08 0,26904 

 
           В таблица 3.2. – продължение всички параметри са представени със 

своята единица, НДЕ по КР, осреднени резултати от мониторинг, честота на 

мониторинг и съответствие: 

 

Параметър Единица 

НДЕ,  

съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

(средно) 

Честота на 

 мониторинг 
Съответствие 

Температура ºС 40ºС 21.075 Тримесечие Да 

Активна 
реакция рН 

рН 

единици 
6.5 - 9.0 7.76 ± 0.06 Тримесечие Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/l 50mg/l < 2.00 Тримесечие Да 

БПК5 mg/l 50mg/l < 2.9 Тримесечие Да 

ХПК mg/l 250mg/l < 6.35 Тримесечие Да 

Мазнини mg/l 5mg/l < 5.0 Тримесечие Да 

Азот амониев mg/l 10mg/l < 0.94 Тримесечие Да 
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                                                                                     Таблица 3.2. – продължение 
 
           Резултатите от таблиците показват, че не са допуснати несъответствия от 

заложените в КР норми по всички контролирани параметри в отпадъчните води. 

           Анализирайки резултатите от направените СПИ, заложени в условие № 10 

(емисии в отпадъчните води) на КР №231-Н1/2010 г. отчитаме, че през  2020г. не 

е допуснато превишаване на индивидуалните емисионни ограничения като 

норми, установени в КР. Екологът на дружеството води нужните за целта 

документи, съхранява протоколите с получените резултати и води нужната 

кореспонденция за извършването на заложените СПИ. 

           Извършва се мониторинг по експлоатацията на локалните пречиствателни 

съоръжения (ЛПС) за производствени и смесен поток производствени, битово-

фекални и дъждовни отпадъчни води съгласно Условие 10.1.1.1. на КР №231-

Н1/2010, поместени в Таблица 3.3: 

                                                                                                                  

                                                                                                              Таблица 3.3. 

Еднокаскаден  маслоуловител  за  производствени ОВ от производство цех 

категория 1 и 2: 

 

Параметър 
Оптимална 
стойност 

Честота на 
измерване 

Начин на 
измерване 

Резервни 
части 

Дебелина на 
масления слой 

До 20см Седмично Лата Няма 

Здравина и 
цялост на 
решетката 

Липса на 
отвори по-

големи от 6мм 
Седмично Визуално 

Решетка с 
отвори 6мм 

 
Еднокаскаден маслоуловител за  производствени ОВ от производство цех 
категория 3: 
 

Дебелина на 
масления слой 

До 20см Седмично Лата Няма 

Здравина и 
цялост на 
решетката 

Липса на 
отвори по-

големи от 6мм 
Седмично Визуално 

Решетка с 
отвори 6мм 

 
Мазутоуловител към котелна инсталация – 2 броя: 
 

Ниво на 
отделен мазут 

До 5см Седмично Лата Капак метален 

 
 Каломаслоуловител към автомивка: 
 

Ниво  на 
утайките 

До 20см Седмично Лата Капак метален 

Общ фосфор mg/l 2mg/l < 0.023 Тримесечие Да 

Нефтопродукти  mg/l 0.5mg/l < 0.08 Тримесечие Да 
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Резервоар за темпериране на охлаждащи води : 
 

Температура на 
водата 

До 35о С Седмично Термометър Няма 

 
Събирателна (груба) решетка в ПСОВ: 
 

Здравина и 
цялост на 
решетката 

Липса на 
отвори по-
големи от 

10мм 

Седмично Визуално 
Решетка с 

отвори до 10 
мм 

 
Маслоуловител в ПСОВ: 
 

Дебелина на 
масления слой 

До 20 см Седмично Лата 
Няма 

 

 
 
Утаител в ПСОВ: 
 

Ниво на 
утайката 

До 20 см Седмично Лата 
Няма 

 

 
 

Осъществява се контрол върху параметрите на ОВ и работата на ЛПС от 

оторизираните лица на дружеството. Той се изразява в извършването на 

всекидневна проверка на пречиствателните съоръжения и веднъж седмично 

извършване на мониторинг с измервателни устройства – лата, термометър. При  

констатирани неизправности, органите за контрол разпореждат отстраняването 

им в най-кратък възможен срок. След извършване на ремонтни дейности и 

отстраняване на нередностите, се извършва повторно инспектиране. Тези 

дейности се извършват, следвайки Инструкция 10.1.1.2. от КР. Количествата на 

всички утайки са в рамките на заложените в КР № 231-Н1/2010год. Не са 

допуснати несъответствия по заложените показатели. 

 

3.4. Управление на отпадъците 
 
Управлението на отпадъците (УО) се осъществява с цел да се 

предотврати, намали или ограничи замърсяването и вредното въздействие 

върху произведения продукт, човешкото здраве, здравето на животните и 

околната среда. 

По смисъла на Закона за ограничаване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда ,„отпадък” е вещество, предмет или част от 

предмет, за който няма предварително непосредствено приложение, или от 

който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети 

или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на 
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отпадъци от собственика или упълномощени от него лица, също се определят 

като отпадъци до момента, в който възстановените от тях материали или 

произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл. 

Останалите термини и определения, използвани в процедурата за 

управление на отпадъците, са съгласно спецификация НАССР и Регламент № 

142/2011/ЕО (mutatis mutandis) за прилагането на Регламент № 1069/2009/ЕО, 

формулиращ здравните изисквания към страничните животински продукти, които 

не са предназначени за човешка консумация, Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) от 30.09.2003 и Наредба №7/14.11.2000/МОСВ. 

Съгласно Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците 

върху околната среда и Закона за управление на отпадъците, който урежда 

екологосъобразното им управление, като съвкупност от права и задължения, 

решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им.  

Според произхода си отпадъците се делят на няколко основни групи: 

битови, производствени, опасни, строителни и селскостопански. 

Образуваните отпадъци  по вид (код и наименование) при работата на 

инсталациите по Условие 2 от КР се делят на: 

–  Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за обезвреждане 

на животински трупове и животински отпадъци: 

16 03 06 – Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 

(месокостно брашно) на Линия за обезвреждане на животински трупове и 

животински отпадъци – малък цех;  

16 03 06 – Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 

(месокостно брашно) на Линия за обезвреждане на животински трупове и 

животински отпадъци – голям цех; 

           –  Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка: 

19 10 01 –  Метални отпадъци 

12 01 01 – Стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

          –  Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка: 

          13 02 05* – Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

          16 07 08* – Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (от почистване 

на резервоари) 

          16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии 

           20 01 21* – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

          13 05 03* – Утайки от маслоуловителни шахти (колектори); 

–  Строителни отпадъци: 

17 01 01 – Бетон; 

–  Битови отпадъци: 

20 03 01 – Смесени битови отпадъци. 

При събиране, съхранение, транспортиране и предаване на отпадъците се 

спазват принципите на разделност. 

Образуваните на площадката отпадъци се третират съгласно 

изискванията на Глава втора, Раздел I на Наредбата за изискванията за 
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третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с 

ПМС № 53/19.03.1999. 

          Съгласно програма за УО, отпадъците на площадката са класифицирани и 

са 11 на брой. Отпадъците в „Брамас 96“ АД се формират от производствената 

дейност по термичното обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3, събирана и 

транспортирана от различни области на страната по сключен договор с БАБХ. 

Основното количество отпадъци са органични отпадъци (месокостно брашно или 

МКБ), получени при термичното обезвреждане на СЖП, класифицирани с 

утвърден от директора на РИОСВ с Работен лист за класификация на отпадъка 

съгласно чл.8, ал.1 от наредба №3/ДВ бр.44 от 2004г./ с код 16 03 06 и за двете 

линии (Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05). 

През 2014г. с получено писмо от МОСВ, месокостното брашно, което се 

получава от материали категория 3 (Линия за обезвреждане на животински 

трупове и животински отпадъци - малък цех), да не се отчита като отпадък, а 

като преработен животински протеин за производство на храни за домашни 

любимци. 

           Формират се смесени битови отпадъци, незначителни количества 

строителни отпадъци и опасни отпадъци, получени от спомагателната ни 

дейност. Всички отпадъци са класифицирани. Утвърдени са от директора на 

РИОСВ - Шумен. 

           Образуваните опасни отпадъци се третират съгласно Наредба 

№3/01.04.2004. 

           Обезвреждането на отпадъците се извършва единствено от лица, 

притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за 

извършване на такава дейност и въз основа на писмен договор. 

           Генерираните отпадъци в АД са: 

1. 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в код 

16 03 05 (месокостно брашно).  

Този отпадък – месокостно брашно (МКБ) се добива при термичното 

обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3. Временно се складира и съхранява 

за двете линии за термично обезвреждане на СЖП. Добитото в линиите за 

термично обезвреждане на СЖП от категория 1,2 и 3 МКБ, се предава съгласно 

изискванията за окончателно обезвреждане чрез изгаряне. През 2020г. са 

предани за обезвреждане чрез изгаряне общо 461,96t (МКБ).  

2. 19 10 01 - Метални отпадъци (отпадъци от желязо и стомана) 

Добиваните метални отпадъци се съхраняват на Площадка № 3 в метален 

контейнер. Същата е асфалтирана. По-дългите отпадъци и тези от 

амортизирани машини и съоръжения се заготвят чрез нарязване според 

стандарта  (дължина около 100 - 200см) за по-компактен начин за съхранение на 

площадката. През изтеклата 2020 г. образуваните  метални отпадъци са 0,020t . 

          3. 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали. 

Този вид отпадък се събира в обозначен с табела контейнер, намиращ се 

в Ремонтната работилница на дружеството и се предава периодично на 
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лицензирани фирми за обезвреждане. През изтеклата 2020 г. не сме генерирали 

такъв вид отпадък. 

          4. 13 02 05* - Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за 

зъбни прeдавки на минерална основа. 

Тези отработени масла се събират и съхраняват временно в 4 броя 

варели в склада за ГСМ на обособено за целта място. След напълването на 

обемите отработеното масло се предава за обезвреждане на лицензирана 

фирма по договор и при спазване на нормативните изисквания. Мястото за 

съхранение е обозначено с табела с кода на отпадъка съгласно условията в КР 

№231-Н1/2010. През изтеклата 2020г. добитото количество  такъв вид отпадък е 

в размер 0,060t. 

5. 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (от 

почистване на резервоари). 

Този отпадък се образува вследствие на утаяване и стареене при 

съхранението на горивата в резервоари. Съхранява се временно до 

транспортирането му в складовите резервоари за горива или във варели при 

почистване на цистерните от утайките. Количествата, които се образуват от него, 

зависят от количеството и качеството на използваното гориво. Стремежът на 

фирмата е работа с качествено гориво, неформиращо остатъци от тежки 

въглеводороди, за да се минимизира количеството на утайките. В резултат на 

това, натрупването на такъв отпадък в експлоатирания мазутен контейнер е 

минимално и този отпадък се събира в дълъг период от време. През отчетната 

2020 г. не  е генериран такъв вид отпадък. 

6. 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии. 

Добитите количества от стари акумулаторни батерии временно се 

съхраняват в пластмасов контейнер. През 2020г. не е генериран такъв вид 

отпадък. 

          7. 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак. 

Този опасен отпадък се събира и временно съхранява в изработен за 

целта метален контейнер, който се заключва в обособен за целта склад. В 

контейнера съгласно изисквания се поставя сяра на прах за неутрализиране на 

евентуално изтекли от счупени лампи инертни газове. Контейнерът е обозначен 

с табела с кода на отпадъка съгласно изискванията по условията в КР. През 

2020г. са образувани 0,001t от този отпадък. 

8. 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори). 

Този отпадък се получава от маслоуловителни шахти при евентуален 

разлив. През последните години няма установени  разливи в дружеството, 

поради недопускане на авария. През отчетната 2020г. не е генериран такъв вид 

отпадък. 

9. 07 06 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от 

реакция (глицерин). 

Инсталацията за производство на биодизел, с чиято дейност щеше да се 

добива глицерин не е изградена и не пусната в експлоатация. 
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10. 17 01 01 - Бетон. 

През изминалата 2020г. на площадката не са извършвани строителни 

дейности и съответно не е генериран такъв вид отпадък.  

          11. 20 03 01 - Смесени битови отпадъци. 

Отпадъкът се събира от общината. Тази дейност е възложена на 

ОП”Чистота”, гр. Шумен. Предприятието взема този отпадък два пъти седмично. 

За отчетната година количеството генериран такъв вид отпадък е 101m3 или  

101 х 0,0975 = 9,85t (Таблица 5, Приложение 3 от ЗУО).                             

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2 по 

вид са посочени в Таблица 3.3.1., Таблица 3.3.2., Таблица 3.3.3., Таблица 3.3.4. и 

Таблица 3.3.5.: 

           Таблица 3.3.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за 
обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

t/y 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
t/y 

Време-
нно 

съхране
ние на 

площад
ката 

Оползот
воряване
преработ

ване и 
рециклир

ане 

Обезвр
еждане 

Количес
тва по 

КР 

Реално 
измере

но 

Количест
ва по КР 

Реално 
измере

но 

Линия за 
обезвреждане 
на животински 

трупове и 
животински 
отпадъци – 
малък цех 
Органични 
отпадъци, 

различни от 
упоменатите 
в  16 03 05 

(МКБ) 
Линия за 

обезвреждане 
на животински 

трупове и 
животински 
отпадъци – 
голям цех 
Органични 
отпадъци, 

различни от 
упоменатите 
в  16 03 05 

(МКБ) 
 

16 03 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 03 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 046 
 
 
 
 
 
 
 

64,880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

397,080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 

0,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 

Площад
ка № 2 
Услови

е 
11.3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Площад
ка № 2 
Услови

е 
11.3.4. 

Условие 
11.5.1. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условие 
11.5.1. 

Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не 
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Таблица 3.3.2. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

t/y 
Временно 

съхранение на 
площадката 

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 

Обезвр
еждане Количес

тва по 
КР 

Реално 
измере

но 

Метални 
отпадъци 

19 10 01 2,2 0,020 
Площадка № 3 
Условие 11.3.3. 

 
Условие 11.5.1. 

Не 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

черни метали 

12 01 01 1,33 0 
 

Площадка № 3 
Условие 11.3.3. 

Условие 11.5.1. Не 

 
Таблица 3.3.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадката 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

t/y 
Временно 

съхранение на 
площадката 

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 

Обезвр
еждане Количес

тва по 
КР 

Реално 
измере

но 

Нехлорирани 
моторни и 
смазочни 
масла и 
масла за 
зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

13 02 05* 3,66 0,060 
Площадка № 7 

Условие 
11.3.5. 

Условие 11.5.1. Не 

Отпадъци, 
съдържащи 
масла и 
нефтопродукт
и (от 

почистване на 
резервоари) 

16 07 08* 
1,7 

(2m3/y) 
0 

 
Не 

Условие 11.5.1. Не 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 
0,16 
(20 

бр./год.) 
0 

Площадка № 1 
Условие 11.3.6. 

Условие 11.5.1. Не 

Флуоресцентн
и тръби и  
други 
отпадъци, 
съдържащи 
живак 

20 01 21* 0,033 0,001 
Площадка № 5 
Условие 11.3.7. 

Условие 11.5.1. Не 

Утайки от 
маслоуловите
лни шахти 

13 05 03* 1,0 0 Не Условие 11.5.1. Не 
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(колектори) 

Остатъци от 
реакция 
(глицерин) 

07 06 08* 81 - - - - 

Легенда: Отпадъците, отбелязани със знак звезда (*), се класифицират като опасни. 
 

Таблица 3.3.4. Строителни отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

t/y 
Временно 

съхранение на 
площадката 

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 

Обезвр
еждане Количес

тва по 
КР 

Реално 
измере

но 

Бетон 17 01 01 3 0 Не Не 
Услови

е 
11.6.1. 

 
Таблица 3.3.5. Битови отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

t/y 
Временно 

съхранение на 
площадката 

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 

Обезвр
еждане Количес

тва по 
КР 

Реално 
измере

но 

Смесени 
битови 

отпадъци 
20 03 01 20,18 

9,85 
 

- Не 
Услови

е 
11.6.1. 

 
През последните години автомобилния парк се обновява с по-модерни 

товарни автомобили. Те са с по-ниски експлоатационни параметри – МАН, 

Мерцедес и др. За подмяна на смазочните течности на същите се използват 

специализирани пунктове и сервизи. В дружеството се  спазват всички клаузи по 

Условие №11 в КР № 231-Н1/2010. 

          Утвърдени са следните РИ – СУОС по Условие 11. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

– Инструкция за периодична оценка на количествата образувани отпадъци 

(Условие 11.1.3. от КР № 231-Н1/2010г.). Оценката на съответствието на 

количествата генерирани отпадъци се извършва периодично /на шест месеца/ от 

определеното със заповед лице, отговорно за нейното изпълнение. 

Несъответствия не са констатирани. 

          – Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на 

отпадъците  (Условие 11.2.7. от КР № 231-Н1/2010г.); 

          – Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение на 

отпадъци в съответствие с условията на разрешителното (Условие 11.3.9. от КР 

№ 231-Н1/2010г.); 

          – Инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за 

временно съхранение на отпадъци (Условие 11.3.10. от КР № 231-Н1/2010г.); 
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          – Инструкция за периодична оценка съответствието на транспортирането 

на отпадъците (Условие 11.4.3. от КР № 231-Н1/2010г.); 

           – Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

оползотворяването на отпадъците (Условие 11.5.3. от КР № 231-Н1/2010г.); 

           – Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на 

отпадъци, причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия (Условие 11.6.2. от КР № 231-Н1/2010г.); 

           – Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества 

отпадъци (Условие 11.7.2. от КР № 231-Н1/2010г.); 

           – Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените 

количества отпадъци (Условие 11.7.3. от КР № 231-Н1/2010г.). 

          Несъответствия с условията на КР не са констатирани. 

          Оползотворяването на отпадъците се извършва, както е заложено в 

Образеца на ГДОС (Таблица 5) и е представено в Таблица 3.3.6: 

 
Таблица 3.3.6. - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
 
 

Отпадък 

 
 
 

Код 

 
 

Оползотво-
ряване на 
площадка 

 
 

Обезвреж-
дане на 

площадка 

Име на 
външната 

фирма, 
извършваща 

операцията по 
оползотворяв

ане / 
обезвреждане  

 
 
 

Съответ- 
ствие 

Органични 
отпадъци, 

различни от 
упоменатите в 
код 16 03 05 

 
 

16 03 06 

 
 

Условие 
11.5.1. 

 
 

Не 

 
„Джиосайкъл 

България” 
ЕООД 

 
 

Да 

Метални 
отпадъци 

 
19 10 01 

 
Условие 
11.5.1. 

 
Не 

- 
 

Да 

Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 

 
12 01 01 

 
Условие 
11.5.1. 

 
Не 

 
- 

 
Да 

Нехлорирани 
моторни масла 

13 02 05* Условие 
11.5.1. 

Не 

 
„Ал и Ко” АД 

Шумен 
 

Да 

Отпадъци, 
съдържащи 

масла и 
нефтопродукти 

16 07 08* 
Условие 
11.5.1. 

Не - Да 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
16 06 01* 

 
Условие 
11.5.1. 

 
Не 

 
- 

 
Да 

Флуоресцентни 
тръби и  други 

отпадъци, 

 
 

20 01 21* 

 
 

Условие 

 
 

Не 

 
- 

 
 

Да 
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съдържащи 
живак 

11.5.1. 

Утайки от 
маслоуловителни 

шахти 
(колектори) 

13 05 03* 
Условие 
11.5.1. 

Не - Да 

Бетон 17 01 01 
 

Не 
 

Условие  
11.6.1. 

 
- 

 
Да 

Смесени битови 
отпадъци 

 
20 03 01 

 
Не 

 
Условие 
11.6.1. 

 
ОП „Чистота“ 

Шумен 
 

 
Да 

 
Съгласно Условие 11.4.1. на КР №231-Н1/2010г., транспортирането на 

отпадъците извън територията на площадката, образувани от дейността на 

предприятието се извършва въз основа на сключен писмен договор между двете 

страни. Транспортирането се извършва със специализиран транспорт на чужди 

фирми,  притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от 

ЗУО, като се изготвят и необходимите документи, които се съхраняват и 

представят при поискване. 

Предаването на формираните отпадъци, годни за вторична употреба се 

извършва по ред, определен с изискванията на законодателството. Опасните 

отпадъци се съпровождат задължително с изготвен Идентификационен 

документ. 

Съгласно Условие 11.3.9/10 с Констативен протокол №1/14.10.2020г. се 

извърши проверка на площадките за временно съхраняване на отпадъци и 

мерки за поддържането им. В съответствие с изискванията на Условие 11.3.9. и 

Условие 11.3.10. на КР № 231-Н1/2010год. се налага  поне веднъж годишно /при 

необходимост и по-често/ да се проверяват складовете за временно 

съхраняване на отпадъци. При необходимост да се набележат мерки и отделят 

средства за привеждането им в изправност. Извършени са две проверки през 

месеците януари и юли за съответствието на измерените количества отпадъци. 

Не е открито несъответствие.  

Съгласно Условие 11.2.7. извършена е една проверка и оценка на 

съответствието на събирането на отпадъци, причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. Несъответствия с условията на КР не са 

констатирани. 

Съгласно Условие 11.4.3. се прилага утвърдена инструкция за Оценка на 

съответствието на транспортирането на образуваните отпадъци, които се 

генерират на площадката. При направената проверка несъответствия с 

условията на КР не са констатирани.  

 По Условие 11.5.3. се прилага инструкция, според която се  изготви оценка 

на съответствието на оползотворяването на образуваните отпадъци, генерирани  

на площадката. Несъответствия  не са открити. 
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Съгласно Условие 11.7.2. измерването на отпадъците се извършва в 

процеса на тяхното генериране или непосредствено след това, с изключение на 

месокостното брашно, чието претегляне се извършва непосредствено преди 

транспортирането му. 

Спазвайки РИ-СУОС 11.7.3/2010, извършена е оценка на съответствието 

на измерените количества отпадъци, причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. Извършена е проверка през месеците 

юни и декември. Несъответствия с условията на КР не са констатирани. 

По Условие 11.6.2. се прилага РИ-СУОС 11.6.2. През месеците май и 

ноември е извършена периодична  оценка на съответствието на обезвреждането 

на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от 

оценката на съответствието на обезвреждането на отпадъците се документират 

съгласно Приложение №1 към настоящата инструкция. Не са открити 

несъответствия. 

          Управлението на СЖП се извършва, съгласно Условие  11А, 11А.1, 11А.2, 

11А.3 и 11А.4 на КР № 231-Н1/2010год.  

           Съгласно Условие 11А.1. животинската мазнина, образувана от Линия за 

обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци, се съхранява в 

два броя надземни метални резервоара (2х70m3). От същото това условие става 

ясно, че не е позволено смесване на животинска мазнина с други продукти. 

По Условие 11А.1 от Линия за обезвреждане на животински трупове и 

животински отпадъци за отчетния период няма генерирана  животинска мазнина. 

По тази причина няма количества на съхранение. 

Съгласно Условие 11А.2. се извършва преработка на прах и органични 

вещества от пречиствателно съоръжение – циклон по Условие 9.2.1. в 

Инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци. 

           Третират се утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

тяхното образуване (каломаслоуловител към Автомивка, събирателна (груба) 

решетка в Помпена станция, маслоуловител в Помпена станция, утаител в 

Помпена станция) и мазнини (еднокаскаден маслоуловител за производствените 

отпадъчни води от производство голям цех, еднокаскаден маслоуловител за 

производствените отпадъчни води от производство малък цех) и прах от 

производството на брашно, отделен в циклона на изпускащо устройство К6  

количество 1,34t, съгласно Условие 11А.3. със свежо СЖП и заедно с МКБ се 

предава за окончателно обезвреждане чрез изгаряне в „Джиосайкъл България” 

ЕООД. 

 

3.5.Шум 
 
Мониторингът  на шума, акустичната среда се провежда при спазване 

изискванията на чл.16, ал.2 и чл.18 от Наредба №2 от 5 април 2006г. „за 

дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и 

за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 
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информация от промишлените източници на шум в околната среда” и в 

съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана 

в околната среда от промишлено предприятие и определяне на шума в мястото 

на въздействие”. 

При подготовка на Заданието за издаване на КР е проведено обследване 

на общата звукова мощност от дейността и въз основа на това изследване са 

определени мониторинговите пунктове. 

 Мониторингът се извършва от акредитирани лаборатории, съгласно 

показатели и методи, заложени в Наредба №6 от 26 юни 2006 „за показателите 

на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 

части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 

среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението”. 

              Честота на мониторинг: според Условие 12.2.2. от КР веднъж на 2 години      

   се извършват измервания на показателите по Условие 12.2.1.                                                            

              Следващо контролно измерване е необходимо да се направи през 2021г. 

 Инсталацията за обезвреждане на животински трупове и животински 

отпадъци с двете си обособени линии е разположена на площадка, отстояща на 

3 050m югоизточно от гр.Шумен. Южната граница на обекта е на 4 000m от 

магистрала Варна – София. 

 Най-близките населени места са: 

– с. Васил Друмев – на 3 100m североизточна посока; 

– с. Дибич – на 3 500m югоизточна посока. 

           В изпълнение изискванията на Условие №12 от КР №231-Н1/2010  

производствената дейност се извършва предимно втора и нощна работна смяна. 

Работи се при затворени врати на производствените помещения.  

Съгласно Условие 12.1.1. от КР №231-Н1/2010 отговорност на 

дружеството е да не допуска шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентното ниво на шум, както следва: 

- дневно ниво – 70 dB(А); 

- вечерно ниво – 70 dB(А); 

- нощно ниво – 70 dB(А). 

          В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

- дневно ниво – 55 dB(А); 

- вечерно ниво – 50 dB(А); 

- нощно ниво – 45 dB(А).  

             Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 

                - общата звукова мощност на площадката; 

                - еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на 

площадката; 

                - еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

             Утвърдени са следните РИ – СУОС по Условие 12. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 
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             – Инструкция за наблюдение на шум (Условие 12.2.2. от КР №231-

Н1/2010г.).            

          . 

           –  Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на шум 

(Условие 12.2.3. от КР №231-Н1/2010г.). 

            Извършени са замервания дневното ниво на експлоатация на шум на 

следните длъжности: „Заварчик – Работилница”; „Оператор мелачно”; 

„Автомонтьор – Автоработилница” за съответствие на нормите в Наредба №6 – 

ДВ 70/2005г. Замерванията са извършени от Акредитирана лаборатория „Елит” 

ООД – Шумен. 
           Нужните документи се водят на отчет от еколога на дружеството. 

             По Условие № 12.3.3. не са регистрирани оплаквания от живущи около 

площадката. 

             В таблица 3.5. – Шумови емисии са представени проведените собствени 

периодични измервания на емисии на шум за 2019 г., излъчвани от площадката на 

„Брамас 96” АД, гр. Шумен. 

 

Таблица 3.5. – Шумови емисии 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково налягане в 
dB(A) 

Гранична 
стойност 
dB (A) 

Съответствие 
 

Lден Lвечер Lнощ 

Точка 1 на 
контура 

39,8±0,3 39,2±0,3 37,9±0,3 70 
Да 

Точка 2 на 
контура 

50,1±0,3 53,7±0,3 53,0±0,3 70 Да 

Точка 3 на 
контура 

50,3±0,3 50,9±0,3 51,0±0,3 70 Да 

Точка 4 на 
контура 

51,6±0,3 51,0±0,3 50,7±0,3 70 Да 

Точка 5 на 
контура 

50,8±0,3 51,3±0,3 51,7±0,3 70 Да 

Точка 6 на 
контура 

50,7±0,3 51,4±0,3 51,8±0,3 70 Да 

Точка 7 на 
контура 

51,3±0,3 53,2±0,3 52,5±0,3 70 Да 

Точка 8 на 
контура 

55,2±0,3 54,0±0,3 53,5±0,3 70 Да 

Точка 9 на 
контура 

53,5±0,3 51,5±0,3 52,5±0,3 70 Да 

Точка 10 на 
контура 

52,9±0,3 51,7±0,3 54,0±0,3 70 Да 

Точка 11 на 
контура 

51,0±0,3 51,1±0,3 52,8±0,3 70 Да 

Точка 12 на 
контура 

51,6±0,3 55,4±0,3 56,8±0,3 70 Да 

Точка 13 на 
контура 

50,5±0,3 53,1±0,3 57,9±0,3 70 Да 
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Точка 14 на 
контура 

50,9±0,3 57,8±0,3 60,3±0,3 70 Да 

Точка 15 на 
контура 

51,5±0,3 54,6±0,3 56,7±0,3 70 Да 

Точка 16 на 
контура 

37,1±1,5 38,7±1,5 40,2±1,6 45 Да 

Точка 17 на 
контура 

97,3±3,9 98,9±4,0 100,4±4,1 - Да 

 
 

3.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 

           Утвърдени са следните РИ – СУОС по Условие 13. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

           – Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито (Условие 13.2. от КР 

№231-Н1-2010г.);           

            – Инструкция за периодична проверка за отстраняване на разливи или 

изливания на вредни и опасни вещества  (Условие 13.4. от КР №231-Н1/2010г.); 

            –  Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите 

на замърсители в подземните води (Условие 13.7.4. от КР №231-Н1/2010г.). 

            За мониторинг и опазване чистотата на подземните води е разработен 

проект за изграждане на пунктове за контрол на подземните води и е получено 

от МОСВ разрешително №02550013/24.09.2007 за изграждането им. Същите са 

изградени и пуснати в експлоатация на 24.04.2008г.  

Собственият мониторинг на подземни води съгласно Условие 13.7.1. от КР 

№ 231-Н1/2010 с точки на пробовземане се провежда в пунктове: 

 - ПВ № 1, с географски координати: N 43º 15’ 04’’; E 26º 58’ 20’’;  

 - ПВ № 2, с географски координати: N 43º 15’ 17’’; E 26º 58’ 01’’. 

 Провеждането на собствен мониторинг на подземните води по 

показателите от Таблица 13.7.1. на НКР (пробовземане и анализ), се извършват 

от акредитирани лаборатории, а именно:  
 – ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД; 

 – Лицензирана лаборатория на ”СЖС България“ ЕООД, гр.София; 

 – Лаборатория за изпитване на храни „БУЛДЖАК”. 

 Концентрациите на замърсители в подземните води с определените 

стойности за стандарти за качество на подземните води, съгласно Приложение 

№1 към чл.10, ал.2, т.1 на Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води, са посочени в Таблица 13.7.2. от КР №231-

Н1/2010г. 

 Съгласно Условие 13.7.3. веднъж на шест месеца се провежда собствен 

мониторинг на подземните води по показателя калий в пунктовете за мониторинг 

на подземните води.  

 Резултатите от пробите на подземна вода от ПВ№1 и ПВ№2 за първото и 

второто шестмесечие на 2020г. са представени в Таблица 3.6.1. и Таблица 3.6.2.: 
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 Таблица 3.6.1. - Опазване на подземни води (честота на мониторинг – първо 

шестмесечие)  

 
Показател 

по Наредба 
№ 1/2007 

Стандарт за 
качество на 
подземните 

води / 
Единица 

Резултат 
за ПВ1  

№ E1285 A /  
№ 2020/1372 

Резултат 
за ПВ2 

№ Е1286 А / 
№ 2020/1373 

 
 

Честотa на 
мониторинг 

Съответ- 
ствие 

Водно ниво 
(статично) 

cm 263 ± 1 343 ± 1 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Активна  
реакция 

6,5 - 9,5  
pH единици 

7.37 ± 0.06 7.40 ± 0.06 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Електропро-
водимост 

2000µS.cm–1 1.11 ± 0.06 1.09 ± 0.05 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Перманганат
на 
окисляемост 

5mg O2/l 1.23 ± 0.16 1.54 ± 0.20 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Калий 2000mg/l 1.26 ± 0.25 1.21 ± 0.24 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Амониев йон 0,5mg/l 0.034 ± 0.002 0.033 ± 0.002 
Веднъж на 6  

месеца 
Да 

Нитрати 50mg/l 2.48 ± 0.12 2.96 ± 0.15 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Нитрити 0,5mg/l <0.002* <0.002* 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Хлориди 250mg/l 63.8 ± 6.4 61.2 ± 6.1 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Фосфати 0,5mg/l <0.005* 0.017 ± 0.001 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Сулфати 250mg/l 92 ± 9 85 ± 9 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Нефто- 
продукти 

50µg/l <0,3 0.08 ± 0.02 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Легенда: * - граница на околичествяване на метода 

           

 

 

 Таблица 3.6.2. - Опазване на подземни води  (честота на мониторинг –        

второ шестмесечие) 

 
Показател 

по Наредба 
№1/2007 

Стандарт за 
качество на 
подземните 

води / 
Единица 

Резултат 
за ПВ1  

№ 
RN280/08.01.21  

 
Резултат 

за ПВ2 
№ 

RN294/08.01.21 
 
 

Честотa на 
мониторинг 

Съответ 
ствие 

Активна  
реакция 

6,5 - 9,5 
pH единици 

7,22 ± 0,05 7,22 ± 0,05 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 
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Електропро-
водимост 

2000µS.cm–1 609 ± 14 608 ± 14 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Калий 2000mg/l 2,5 ± 0,625 2,5 ± 0,625 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Амониев йон 0,5mg/l <0,03 <0,03 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Нитрати 50mg/l 24 ± 1 24 ± 1 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Нитрити 0,5mg/l 0,032 ± 0,0003 0,032 ± 0,0003 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Хлориди 250mg/l 26 ± 0,9 26 ± 0,9 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Фосфати 0,5mg/l <0,02 <0,02 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Сулфати 250mg/l 51 ± 10 51 ± 10 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

Нефто- 
продукти 

50µg/l <0,1 <0,1 
Веднъж на 6 

месеца 
Да 

              

              Според Таблица 3.6.1.– Опазване на подземни води (първо шестмесечие) 

и Таблица 3.6.2. – Опазване на подземни води (второ шестмесечие)  става ясно, 

че се наблюдава съответствие с изискванията по КР №231-Н1/2010г. към Условие 

13.7.1., Таблица 13.7.1.  

              Съгласно Условие 13.7.1., веднъж на две години се извършва мониторинг 

на част от показателите, посочени в Таблица 13.7.1. от КР. Резултатите от 

пробите на подземна вода от ПВ№1 и ПВ№2 за тях са представени в Таблица 

3.6.3.: 

 

   Таблица 3.6.3. - Опазване на подземни води (честота на мониторинг – веднъж 

на две години) 

 
Показател 
по наредба 

№1/2007 

Стандарт за 
качество на  
подземните 

води / 
Единица 

Резултат 
за ПВ1  

№ E1285 A /  
№ 2020/1372 

 
Резултат 

за ПВ2 
№ Е1286 А / 

№ 2020/1373 
 

Честотa на 
мониторинг 

Съответ 
ствие 

Обща 
твърдост 

12mg-eqv/l 11.6 ± 0.6 11.2 ± 0.06 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Флуориди 2000µS.cm–1 0.20 ± 0.02 <0.10* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Цианиди 50µg/l <0.002* <0.002* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Натрий 200mg/l 38.2 ± 7.6 36.8 ± 7.4 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Калций 150mg/l 111 ± 22 111 ± 22 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Магнезий 80mg/l 67.0 ± 13.4 66.1 ± 13.2 
Веднъж на 2  

години 
Да 
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Бор 1.0mg/l 
113 ± 23 

(µg/l) 
94.4 ± 18.9 

(µg/l) 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Цинк 1.0mg/l 
12.2 ± 2.4 

(µg/l) 
9.93 ± 1.99 

(µg/l) 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Живак 1.0µg/l <1.00* <1.00* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Кадмий 5.0µg/l <1.00* <1.00* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Мед 0.2mg/l <1.00* 
<1.00* 
(µg/l) 

Веднъж на 2 
години 

Да 

Никел 20µg/l 2.64 ± 0.53 1.99 ± 0.40 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Олово 10µg/l <1.00* 1.31 ± 0.26 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Селен 10µg/l <1.00* <1.00* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Хром 50µg/l <1.00* <1.00* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Алуминий 200µg/l <1.00* 1.11 ± 0.22 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Желязо 200µg/l 1.44 ± 0.29 3.01 ± 0.60 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Манган 50µg/l 27.2 ± 5.4 85.2 ± 17.0 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Антимон 5.0µg/l <1.00* <1.00* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Арсен 10µg/l <1.00* <1.00* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Естествен 
уран 

0.06mg/l 
3.88 ± 0.78 

(µg/l) 
3.92 ± 0.78 

(µg/l) 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Бензен 1.0µg/l 0.5 ± 0.1 <0.3* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Бенз(а)пи- 
рен 

0.01µg/l <0.005* <0.005* 10µg/l Да 

1,2 
Дихлоретан 

3.0µg/l <0.5* <0.5* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Полициклич-
ни ароматни  
въглеводоро
ди 

0.10µg/l <0.005* <0.005* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Тетрахлор- 
етан и 
трихлоретан 

10µg/l <0.5* <0.5* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Пестициди 0.10µg/l <0.01* <0.01* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Пестициди 
(общо) 

0.50µg/l <0.67* <0.67* 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Обща алфа -
активност 

0.5Bq/l 0.064 ± 0.016 0.033 ± 0.008 
Веднъж на 2 

години 
Да 
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Обща бета - 
активност 

1.0Bq/l 0.086 ± 0.013 0.048 ± 0.009 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Обща 
индикативна 
доза 

0.1mSv/y 0.012 ± 0.002 0.006 ± 0.001 
Веднъж на 2 

години 
Да 

Легенда: * - граница на околичествяване на метода 

              

              От Таблица 3.6.3. – Опазване на подземни води (честота на мониторинг –

веднъж на две години)  става ясно, че се наблюдава съответствие с изискванията 

по КР №231-Н1/2010г. към Условие 13.7.1., Таблица 13.7.1.  

           Следващо контролно измерване на показателите с честота на изпитване – 

веднъж на две години –  е необходимо да се направи през 2022г. 

           Екологът на дружеството води нужните документи по пробовземанията и 

изпитванията, заложени в КР №231-Н1/2010.  

 

3.6.1. Опазване на почвата  
 
           Утвърдена е следната РИ – СУОС по Условие 13. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

           – Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от 

мониторинга на почвите (Условие 13.8.3. от КР №231-Н1/2010г.).          

Собственият мониторинг на почви съгласно Условие 13.8.1. от КР № 231-

Н1/2010 с точки на пробовземане се провежда в: 

 - ПТ № 1, с географски координати: 26º58'20"E и 43º15'04.3"N;  

 - ПТ № 2, с географски координати: 26º58'19.3"E и 43º15'04.3"N. 

Анализът за състоянието на почвите на територията на производствената 

площадка (базово състояние) се извършва по показателите, посочени в Таблица 

13.8.1. от КР №231-Н1/2010г., съгласно Условие 13.9.6. 

          От точките за упражняване на необходимия контрол за мониторинг на 

почви са взети почвени проби. Изследвани са в лицензирана лаборатория на 

”СЖС България“ ЕООД, гр.София. Изследванията са представени със следните 

документи: Протоколи от изпитване № Е1287 А / 01.07.2020г. и № Е1288 А / 

01.07.2020г. Несъответствия не са открити. 

           Резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.8.1. са 

представени в Таблица 3.6.1.1. Посочени са измерените стойности; 

концентрацията в почвите (базово състояние), съгласно КР; метода на 

изпитване; наличието на съответствие: 
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                                         Таблица 3.6.1.1. – Опазване на почви – ПТ № 1 и ПТ № 2 

Показател 

Концентрация 
в почвите 
(базово 

състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати 
от 

изпитване 
Метод на 

изпитване 
 

Съответствие 

рН  
(рН единици) 
 

8.20 ± 0.04 / 
8.15 ± 0.04 

ПТ № 1 и 
 ПТ № 2 

8.15 ± 0.08 / 
8.29 ± 0.08 

 

БДС EN 
15933:2012/ 

БДС ЕN 
15933:2012 

Да 

Нефтопродукти*** 

(mg/kg) 
300/ 
300 

ПТ № 1 и 
ПТ № 2 

<20* / 
<20* 

 
 

ISO 
16703:2004/ 

ISO  
16703:2004 

Да 

Амониев азот 
(mg/kg) 

11.30 ± 0.08 / 
  9.23 ± 0.08 

ПТ № 1 и 
 ПТ № 2 

2.80 ± 0.28 / 
 

2.90 ± 0.29 

ISO - TS 
14256-1:2003/ 

ISO - TS 
14256-1:2003 

Да 

Легенда: * - граница на околичествяване на метода 
               *** - Показателят „нефтопродукти” представлява сумата от неполярни въглеводороди с 
права или разклонена верига, ациклични, ароматни или алкилзаместени ароматни 
въглеводороди, екстрахирани с неполярен разтворител с температура на кипене между 36ºС и 
69ºС, неадсорбиращи се върху Флорисил и с времена на задържане между тези на n-декан 

(С10Н22) и n-тетраконтан (С40Н82) при хроматографско определяне 
 

            Получените данни от собствения мониторинг на почви са по-ниски от 
стойностите, определени като норматив. 
            Следващо контролно измерване на показателите за мониторинг на почви 

по Условие 13.8.1. от Таблица 13.8.1. на КР е необходимо да се направи през 

2023г. 

              Спазва се  РИ-СУОС 13.4 – 2010, която съдържа мерките за отстраняване 

на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка, които могат да замърсят почвата и/или подземните 

води, тяхното преустановяване и почистване.  

 

 

4. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
             

            Утвърдени са следните РИ – СУОС по Условие 13. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

            – Инструкция за оценка на възможността за изпускане в канализацията на 

опасни течни вещества по Условие 14.2. от КР №231-Н1/2010г.; 

            – Инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при 

залпови замърсявания на отпадъчните води по Условие 14.4. от КР №231-

Н1/2010г. 

            През изтеклата 2020г. не  са  нанесени щети на дружеството (Таблица 4).  
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                                                                             Таблица 4 - Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

             Няма оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията 

на площадката (Таблица5). 

 

Таблица 5 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител 
на 

оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

- - - - - - 

           

              Не са възниквали аварийни ситуации през 2020 г. 
 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие 
с условията на КР 
           

          В Заявление, изготвено през 2006г. е представена Инвестиционна 

програма с мерки за изпълнение до 2007г. включително. В допълнено 

Заявление, изготвено през 2009г. не е представена такава програма, затова 

продължава работата по програмата от 2006г. По-важни мероприятия в тази 

програма са: 

          - Обследване за енергийна ефективност на „Брамас  96“  АД и набелязване 

на мерки за подобряване на състоянието – изпълнено. 

          - Ежегодно (ако е необходимо и по-често) почистване на канализационната 

мрежа – изпълнено. 

         - Подмяна на износената (физически и морално) омекотителна система в 

Парна Централа  с по-съвременна такава – изпълнено. 

         - Проучване, проектиране и изграждане на инсталация за производство на 

биодизел от животински мазнини – Преустановена дейност. 

         - Внедряване в ремонтната дейност на по-съвременни материали – следят 

се новостите в ремонтното дело и се изпълнява програмата. 

 

6. Преходни и анормални режими на работа 

 
            Утвърдена е следната РИ – СУОС по Условие 15. от настоящото 

комплексно разрешително (НКР): 

            – Инструкция за документиране на технологична инструкция за пускане, 

влизане в режим на работа и спиране на инсталацията по Условие 2 при 
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преходни и анормални режими на работа или прекратяване на част от работата 

на инсталацията по Условие 2.  

            През 2020г. не е спирана временно работата на инсталацията. Ето защо 

няма необходимост от документиране на такава дейност.  

            През отчетната 2020г. не са предвидени анормални режими на работа на 

площадката. Тази е причината за липсата на необходимост от изготвяне на План 

за анормални режими на работа. 

 

7. Прекратяване работата на инсталацията  или части от нея 
             
            В  изпълнение на Разпореждане за спиране на част или цялата дейност в 

обект № 1/ 04.05.2018г. на ОДБХ – Шумен, фирма „Брамас-96” АД преустанови 

дейност за събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на 

СЖП  до август месец на 2019 г. 

           От този момент нататък фирмата работи.  

 

     
 

                                                                      Прокурист : ..................................... 
                                                                                                  /К. Мустафа/ 
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Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я 
 
 
 
 
 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено КР №231-Н1/2010г на “Брамас-96” АД, гр. Шумен. 

          Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 
 

 
Подпис:           Дата: 26.04.2021г. 

 

(упълномощено от организацията лице) 

 
 
 
Име на подписващия: Кадир Сервет Мустафа 
 
Прокурист  на “Брамас-96” АД гр. Шумен 
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