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1. УВОД. 

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително  

 Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - плочки, 

включваща: 

- Участък „Склад за суровини“, включващ: боксове за съхранение на суровини; 

- Участък „Дозиране на суровините“, включващ: 9 бр. метални бункера; 

- Участък „Периодично мокро смилане на суровините за маса“, включващ: 6 броя 

цилиндрични топкови мелници; 

- Участък „Периодично мокро смилане на материалите за глазура и ангоба“, 

включващ: 8 броя топкови мелници; 

- Участък „Складиране и хомогенизиране на течната маса /шликер/“, включващ: 

2 бр. подземни бетонни резервоари с вместимост 120 куб. м.; 

- Участък „Разпрашително сушене на течната маса /шликер/“, включващ: 2 бр. 

разпрашителни сушилни (ATM 1 и АТМ 2); 

- Участък „Складиране и хомогенизиране на изсушената маса /прес-прах/“, 

включващ: 12 бр. метални силози всеки с вместимост от 100 куб.м.; 

- Участък „Пресоване на керамични плочки“, включващ: 2 бр. хидравлични 

преси; 

- Участък „Изсушаване на пресованите керамични плочки“, включващ 2 бр. 

вертикални сушилни; 

- Участък „Глазиране и декориране на керамични плочки“, включващ: 3 бр. 

глазир линии; 

- Участък „Складиране на глазирани керамични плочки“, включващ: 50 бр. вагони 

с ролки; 

- Участък „Изпичане на сурово глазирани керамични плочки“, включващ: 

ролкова пещ 1 и ролкова пещ 2. 

Наименование на оператора: „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД 

ЕИК:      203896665 

Адрес:  обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, 

ул. „Цар Освободител“ № 43 

Законен представител:   Ерхан Акгюн – Изпълнителен директор 

Телефон за контакти:   Телефон: +359 (0) 537 221 00 

Е-mail:     info@duratiles.bg 

Web:     http://www.duratiles.bg/; duratilesbg@gmail.com 

Наименование на площадката:  завод за керамични изделия – гр. Нови пазар 

Адрес на площадката:  обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, 

ул. „Цар Освободител“ № 43 

Лице за контакти:    Мюмюне Сали 

Телефон за контакти:   Телефон: +359 (0) 883 248037 

Е-mail:     info@duratiles.bg 

Web:      http://www.duratiles.bg/; duratilesbg@gmail.com 

Адрес по местонахождение на инсталацията 

Адрес на площадката:  обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, 

ул. „Цар Освободител“ № 43 

mailto:info@duratiles.bg
http://www.duratiles.bg/
mailto:duratilesbg@gmail.com
mailto:info@duratiles.bg
http://www.duratiles.bg/
mailto:duratilesbg@gmail.com
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Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително № 565-Н0/2018 г. 

Дата на подписване на КР 

16.04.2020 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

09.05.2020 г. 

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното 

Наименование на оператора: „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД 

ЕИК:      203896665 

Адрес:  обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, 

ул. „Цар Освободител“ № 43 

Законен представител:   Ерхан Акгюн – Изпълнителен директор 

Телефон за контакти:   Телефон: +359 (0) 537 221 00 

Е-mail:     info@duratiles.bg 

Web:     http://www.duratiles.bg/; duratilesbg@gmail.com 

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

Наименование на оператора: „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД 

ЕИК:      203896665 

Адрес:  обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, 

ул. „Цар Освободител“ № 43 

Законен представител:   Ерхан Акгюн – Изпълнителен директор 

Телефон за контакти:   Телефон: +359 (0) 537 221 00 

Е-mail:     info@duratiles.bg 

Web:     http://www.duratiles.bg/; duratilesbg@gmail.com 

Лице за контакти 

Законен представител:   Ерхан Акгюн – Изпълнителен директор 

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 

Адрес:  обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, 

ул. „Цар Освободител“ № 43 

Законен представител:   Ерхан Акгюн – Изпълнителен директор 

Телефон за контакти:   Телефон: +359 (0) 537 221 00 

Е-mail:     info@duratiles.bg 

Web:     http://www.duratiles.bg/; duratilesbg@gmail.com 

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

mailto:info@duratiles.bg
http://www.duratiles.bg/
mailto:duratilesbg@gmail.com
mailto:info@duratiles.bg
http://www.duratiles.bg/
mailto:duratilesbg@gmail.com
mailto:info@duratiles.bg
http://www.duratiles.bg/
mailto:duratilesbg@gmail.com
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„ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД е дъщерно дружество, част от „AKGUN GROUP“ Турция. Akgun 

Ceramic San.ve Tic. Inc. действа като първа компанията, която представлява другите компании, 

които са дъщерни предприятия на едно от най-големите групи в Турция; Akgun Group. 

Сюлейман Акгюн започна историята на успеха през 1925 г. чрез създаване AKGUN GROUP, 

която има важно място в икономиката на Турция с неговото производство, износ, данни за 

заетостта, размера и конкурентна сила в световния пазар. 

Акционерно дружество „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД е собственик на Завод за производство 

на керамични изделия, разположено в имот с идентификатор № 52009.504.159, гр. Нови пазар, 

общ. Нови пазар, обл. Шумен. Експлоатираните съоръжения са с производствен капацитет до 

75 t/24h. 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД е собственик на имота и прилежащите сгради на основание на 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 15, том I, рег. № 70, дело 13 от 

18.02.2016 г., вписан в службата по вписванията  с входящ рег. № 556 от 18.02.2016г., Акт № 

38 том 2 дело 224/16, гр. Нови пазар. 

При производство на традиционните високоплътни еднократно изпечени плочки 

/монокотура и гранитогрес/ за подови настилки се използват глини с високо съдържание на 

железен окис. При производство по технология монопороза се използват глини с високо 

съдържание на карбонати, предимно от внос. Основната разлика е при вида на използваните 

суровини и технологичните режими на обработка. 

Технологичната схема включва основните производствени участъци в следната 

последователност: 

- Склад за суровини 

- Дозиране на суровините; 

- Периодично мокро смилане на суровините за маса и глазура; 

- Складиране и хомогенизиране на течната маса /шликер/; 

- Разпрашително сушене на течната маса /шликер/; 

- Складиране и хомогенизиране на изсушената маса /прес прах/; 

- Пресоване на керамични плочки; 

- Изсушаване на пресованите керамични плочки; 

- Глазиране и декориране на керамични плочки; 

- Складиране на глазирани керамични плочки; 

- Изпичане на глазирани керамични плочки; 

- Складиране на изпечени керамични плочки; 

- Сортиране на изпечени керамични плочки; 

- Опаковане на керамични плочки; 

- Складиране за опаковани керамични плочки; 

- Експедиция на опаковани керамични плочки; 

Отделните етапи на производствената дейност са подробно описани в следващите 

точки. 

1.1. Склад за суровини  

Суровините за производство на керамични облицовъчни плочки представляват 

насипни силикатни материали с различна степен на влажност и размери. Същите ще се 
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доставят с автомобилен или железопътен транспорт. Складът за суровини ще представлява 

закрито помещение, разделено с бетонни прегради на отделни боксове /клетки/, в които се 

складират отделните суровини. Броят на клетките зависи от броя на суровините, които се 

използват при производството на различните видове плочки /монопороза, монокотура и 

гранитогрес/. Някои от суровините ще се използват и при две или три технологии, затова 

клетките за тези суровини са с по-голям обем. Обемът на отделните клетки ще осигурява 

двуседмичен запас от суровини. Зареждането на отделните клетки със суровини ще се 

осъществява със самосвали. 

1.2. Дозиране на суровините. 

За производството на керамични плочки от трите вида /монопороза, монокотура и 

гранитогрес/ ще се използват различни рецепти. Дозирането на суровините по различните 

рецепти ще се осъществява от автоматизирана система от метални бункери, снабдени с 

дозиращи изтеглящи транспортни ленти. Системата ще се състои от девет броя бункери с 

вместимост по 15 куб.м., под които ще са разположени дозиращите ленти. Изходите им ще са 

разположени над една обща събирателна транспортна лента. Бункерите на системата за 

дозиране ще се зареждат с челен товарач, от съответната клетка в склада. Управлението на 

отделните ленти ще се осъществява от компютър, който задава отделните рецепти за дозиране 

по видове материали и количество. При задаване на определена рецепта се задава количество 

от една доза, необходима за зареждане на една топкова мелница за мокро смилане. Чрез 

система от транспортни ленти отделните суровини ще се складират в междинен бункер над 

всяка топкова мелница за мокро смилане. В зависимост от количеството на отделните 

суровини в рецептата е възможно паралелното дозиране на две или три суровини за една доза, 

с което се намалява времето за дозиране. 

1.3. Периодично мокро смилане на суровините за маса   

Смилането на суровините за производство на керамични плочки ще се осъществява в 6 

броя цилиндрични топкови мелници тип MS 40. Тези мелници представляват метални 

цилиндри. Мелниците са разположени хоризонтално върху бетонни фундаменти, на които ще 

са разположени оси и лагерни тела монтирани външно на металния цилиндър. Задвижването 

ще се осъществява с опасващи цилиндричните тела гумени трапецовидни ремъци, задвижвани 

от система двигател-редуктор. 

Вътрешните повърхности на мелниците са облицовани с каучукови профили. В 

мелниците ще се зареждат мливни тела от природен кремък или твърди керамични топки 

/алубит/ с различни размери и в определено съотношение в зависимост от типа на керамичната 

маса /монопороза, монокотура или грани-тогрес/. Мелницата разполага с два отвора за 

зареждане с мливни тела, керамична маса от междинния бункер и вода за мокро смилане. 

Времето за смилане е в зависимост от вида на рецептата и варира от 10 часа до 16 часа. 

Периодично мелницата ще се спира за технологични измервания на параметрите течната маса 

/шликер/. След приключване на процеса на смилане, смляната течна маса ще се изпразва в 

подземни бетонни резервоари през диаметрално разположени отвори на мелницата по 

гравитачен път или под налягане с подаван от другия отвор сгъстен въздух. 

1.4. Периодично мокро смилане на материалите за глазура и ангоба. 

Глазурата е силикатен материал, с който се покрива лицевата повърхност на плочката 

преди нанасяне на декорите. Има различни видове глазури в зависимост от типа на 
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технологията /монопороза, монокотура и гранитогрес/. Смилането на глазурата ще се 

осъществява по метода на мокрото смилане в топкови мелници с различна вместимост. 

Топковите мелници за глазура имат подобна конструкция и задвижване, като топковите 

мелници за шликер. Вътрешната им облицовка е от керамични /алубитови/ плочи. 

Използваните мливни тела са керамични топки от алубит. Дозирането на отделните материали 

ще се осъществява с ръчно управлявана електронна везна и контейнер за материали, а 

зареждането на топковите мелници ще се извършва с електротелфер, който придвижва 

металния контейнер до съответната мелница. Времето за смилане е различно в зависимост от 

вида на материалите и варира от 3 часа до 10 часа. Готовата глазура се разтоварва в 

цилиндрични стационарни резервоари изработени от неръждаема стомана с обем 4 куб.м.. 

Ангобата е вид глазура, която се нанася преди финалната глазура. Приготвя се по 

същата технология и със същите топкови мелници. 

В този участък ще се приготвя и огнеупорна ангоба, която се нанася на обратната страна 

на плочката преди изпичане в ролковите пещи, с цел предпазване на керамичните ролки от 

полепване на разтопена глазура.  

1.5. Складиране и хомогенизиране на течната маса /шликер/. 

След приключване на цикъла на мокро смилане в топковите мелници, шликера ще се 

разтоварва в подземни бетонни резервоари с вместимост от 120 куб.м. Резервоарите ще бъдат 

оборудвани с по два хомогенизатора, които се въртят непрекъснато при наличие на шликер. В 

един резервоар ще се разтоварва шликера от две или три топкови мелници и по този начин се 

хомогенизира с цел постигане на желаните параметри /влажност,  вискозитет и литрово тегло/. 

Получената смес има влажност от 32% до 40%, в зависимост от вида на рецептата.  

1.6. Разпрашително сушене на течната маса /шликер/. 

Целта на мокрото смилане е хомогенизиране на отделните суровини и смилането им до 

определена едрина. След постигане на тези показатели е необходимо преработване на течния 

шликер от течност с влажност от 32% до 40%, до прах с влажност от 5 % до 8%. Тази 

преработка ще се осъществява в съоръжения, които се наричат разпрашителни сушилни. 

Инсталацията ще бъде оборудвана с два броя разпрашителни сушилни тип SD 4800 G. В тях 

течната смес ще се разпръсква чрез дюзи под налягане 20 атм., като в противоток се вкарва 

радиално на конструкцията горещ въздух с температура от 550ْ С до 650ْ С. Изпарената вода се 

изсмуква под формата на пара с температура от 90ْ С до 110ْ С, а изсушения шликер, наречен 

„прес-прах”, пада в конусовидното дъно на сушилнята, откъдето с транспортни ленти се 

складира в 8 броя метални силози, всеки с обем от 100 куб.м. Чрез промяна на температурата 

на горещия въздух, налягането на шликера в дюзите и вакуума в разпрашителната сушилня, 

ще се регулира влагата на прес-праха и неговата гранулометрия. Най-подходящите размери на 

отделните гранули е в порядъка от 250 до 400µm, които представляват около 80 % от общия 

обем на изсушения продукт. Чрез система от циклони, през които преминава изходящата пара 

ще се улавят и фините фракции от праха, които се добавят чрез транспортна лента към 

основния поток от прес-прах.                            

Разпрашителните сушилни АТМ 1 и 2 ще бъдат оборудвани със системи за отнемане на 

остатъчните частици прес-прах в изходящите комини тип „Мокър скрубер”. Течната фаза от 
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тези скрубери ще се събира в утаителите за вода в този участък и след това се използва отново 

в технологичния процес. 

1.7. Складиране и хомогенизиране на изсушената маса /прес-прах/. 

Произведения прес-прах ще се складира в 8 броя метални силози с вместимост от 100 

куб.м., чиито вътрешни повърхности са обработени против корозия. В тези силози прес-прахът 

престоява 48 часа. През това време ще се извършва хомогенизиране на влагата му. След този 

период на отлежаване, прес-прахът ще се подава към участъка за пресоване през каскада от 

сита за отстраняване на едрите късове. 

1.8. Пресоване на керамични плочки. 

Този технологичен етап е един от най-важните и отговорни етапи при производството 

на керамични плочки. Пресоването на керамичните плочки ще се осъществява с два броя 

хидравлични преси тип EVO 4608 L и EVO 3208 L, които осигуряват високо и постоянно 

налягане при пресоването. Хидравличните преси разполагат с междинен бункер за прес-прах, 

който периодично, автоматично се зарежда с прес-прах от основните силози чрез система от 

транспортни ленти и лопаткови елеватори. Зареждането на гнездата за пресоване става 

автоматично, като с цикъла на зареждане се осъществява и извеждането на пресованата 

плочка. Работата на пресите ще се управлява от компютър, който следи параметрите на 

хидравличната система, състоянието на отделните възли на пресата и контролира дебелината 

на пресованата плочка. 

При производство на плочки тип гранитогрес се използва и системата за сухо 

оцветяване на прес-праха. За постигане на повърхностни ефекти на плочките ще се използват 

и системи за комбинирано зареждане с прес-прах и суха глазура, като по този начин се 

постигат декоративни ефекти без нанасяне на течна глазура. 

1.9. Изсушаване на пресованите керамични плочки. 

След пресоване е необходимо намаляване на остатъчната влага от 5 % до 8%, до 

стойности под 0,8 %. Това е необходимо изискване за следващия етап на технологичния 

процес - глазиране и декориране. 

Процеса на изсушаване ще се реализира в 2 броя вертикални сушилни тип XR 9 2250. 

Времето за изсушаване варира от 25 мин. до 80 мин. Температурата на плочките на изхода на 

сушилните е в границите на 80ْْ С до 100ْ С. 

1.10. Глазиране и декориране на керамични плочки. 

Етапът на глазиране и декориране ще се осъществява на два броя глазир линии с 

дължина 114 м. и един брой с дължина 121 м. Линията за глазиране на керамичните плочки 

представлява транспортна линия от трапецовидни ремъци, задвижвани от ремъчни шайби 

свързани чрез оси с мотор-редукторни звена. Линията е разделена на отделни участъци за 

задвижване, за да може да се променя и регулира скоростта на отделните участъци в 

зависимост от технологичната операция. На линията за глазиране са разположени различни 

съоръжения и механизми, които изпълняват отделните технологични операции. В началото на 

глазир линията посредством двойна дискова кабина, камбана или пулверизиращ пистолет ще 

се нанася ангобата. Следва нанасяне на основната глазура по същия начин, както и ангобата. 
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Комбинацията от трите метода за нанасяне е различна в зависимост от типа на плочката 

/монопороза, монокотура или гранитогрес/. Декорите върху плочките ще се нанасят с 

хоризонтални или ротативни машини за ситопечат, с машини за сухи глазури или с 

пулверизиращ пистолет. В края на глазир линията ще се нанася огнеупорната ангоба на 

обратната повърхност на плочките, която предпазва керамичните ролки на пещта за изпичане 

от полепване на глазура. 

1.11. Складиране на глазирани керамични плочки. 

След етапа на глазиране и декориране, суровите керамични плочки ще се складират 

/натоварват/ с товарещи машини в 50 броя вагони с ролки. Един вагон може да побере от 217 

кв.м. до 238 кв.м. сурови плочки. Целта на това складиране е да се хомогенизира влагата в 

структурата на плочката, което се изисква от следващия етап на изпичане. Времето за 

хомогенизиране варира в зависимост от модела и формата на плочката и е от 3 часа до 6 часа. 

Съществуващия резерв е от 8 часа. Вагоните се придвижват от три броя робокари, всеки с 

товароподемност от 8 500 кг. Робокарите ще се управляват от триизмерна лазерна координатна 

система за движение. Системата позволява да се реорганизира позиционирането на всеки 

пълен или празен вагон. С помощта на тази система ще се обслужва изхода на линиите за 

глазиране на суровите керамични плочки, входа на ролковата пещ за зареждане със сурови 

керамични плочки и изхода на ролковата пещ за отнемане на изпечените керамични плочки и 

входа на двете линии за сортиране и опаковане на изпечените керамични плочки 

1.12. Изпичане на сурово глазирани керамични плочки. 

Изпичането на керамичните плочки ще се извършва в два броя ролкови пещи тип SITI 

F1NH 1x2850x111300/ за скоростно изпичане. Капацитета на всяка пещ за едно денонощие е 

от 6 500 кв.м. до 8 500 кв.м., за всяка пещ. Температурата на изпичане варира от 1120ْ С до 1 

250ْ С в зависимост от типа на плочката. 

Суровите плочки ще се разтоварват от ролковите вагони с автоматични машини за 

разтоварване и се подават към входа на ролковата пещ, като се следи за равномерното 

зареждане на пещта без да се допускат празни интервали. 

Времето за изпичане в скоростните ролкови пещи варира от 30 мин. до 80 мин. за един 

цикъл на изпичане. Оптимална технологична скорост на изпичане се приема за 60 мин за един 

цикъл. При този процес се контролират параметрите - свиваемост /варира от 0,5 % до 8% /, 

хигроскопичност / варира от 0,2 % до 22 % /, точност на линейните размери и равнинност.  

1.13. Сортиране и опаковане на изпечени керамични плочки. 

Сортирането на керамичните плочки ще се осъществява от два броя автоматизирани 

машини тип „ 7 + 2”. Плочките ще се подават чрез машини за разтоварване от вагоните към 

машината за сортиране. Чрез визуален контрол от оператор ще се откриват дефектите по 

глазурата на плочките, а параметрите - точност на линейните размери и равнинност се 

определят автоматично от специални сензори. 

Опаковането и маркирането по качество и размери се реализира автоматично от два 

броя опаковъчни машини тип „9”. Опакованите в кашони плочки се нареждат автоматично от 

машина за палетиране и фолиране.  
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1.14. Склад за опаковани керамични плочки. 

Наредените и фолирани палети ще се транспортират с мотокари в склад за готова 

продукция. На всеки палет ще се отбелязват дата на производството и времето на излизане от 

опаковъчната машина. Чрез тези параметри ще се осъществява обратен контрол при 

възникване на рекламации. Складирането може да се осъществи и на открити площи, при 

положение, че палетите са фолирани с подходящо фолио. Опаковъчното фолио предпазва от 

разпиляване на кашоните при транспортиране, а когато е от подходящ вид и от овлажняване 

на кашоните с керамични плочки. 

1.15. Експедиция на опаковани керамични плочки. 

В зависимост от типа на транспорта, готовите опаковани плочки ще се натоварват в 20 

футови контейнери или директно върху платформата на товарен автомобил. Товаренето на 

палетите с опаковани и фолирани плочки ще се осъществява от подвижни хидравлични рампи 

чрез електро- или мотокари. 

Обобщени блок-схеми на производствените процеси са представени на следващите 

фигури.
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Фигура № I.1. Технологична блок-схема на производствената дейност след промените 
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Производствен капацитет на инсталацията 

Производствения капацитет на Инсталацията за изработване на керамични продукти 

(плочки), чрез изпичане е представен в следващата таблица. 

№ Инсталация Позиция на 

дейността по 

Приложение № 

4 на ЗООС 

Капацитет  

 

 

(m3) 

Плътност на 

подреждане 

 

(kg/m3) 

Капацитет 

 

 

(t/24h) 

1 

Инсталация за изработване на 

керамични продукти (плочки), 

чрез изпичане, включваща: 

3.5 

- - 389,61 

• Ролкова пещ 1; 2,851 21,33 194,805 

• Ролкова пещ 2 2,851 21,33 194,805 

Изготвена и прилагана е: 

• Инструкция ИОС 4.2.1 „Измерване или изчисляване на годишното производство 

на инсталацията за изработване на керамични продукти (плочки), чрез 

изпичане”. 

2020 година. За отчетния период е отчетено производство в размер на 47 534 t. 

За 2020 година инсталацията е работила през общо 338 работни дни. Изчислен е 

максимален денонощен капацитет 140,633 t/24h, капацитет на пещта за 

изпичане 2,00 m3, плътност на подреждане 19,70 kg/m3. Работата на 

инсталацията се документира във Формуляр ФОС 4.2.1-01 „Годишно 

производство на инсталацията за изработване на керамични продукти (плочки), 

чрез изпичане”. Не са констатирани несъответствия с Таблица 4.1. на КР. 

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

Операторът на инсталацията изразява стремеж за изграждане на системен подход към 

опазването на околната среда, чрез намаляване използването на природни ресурси, снижаване 

на вредните емисии от дейността си, внедряването на екологични чисти технологии, 

привеждане на работното оборудване и технологиите към европейските норми. 

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

- Спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и 

намаляване риска за човешкото здраве. 

- Интегриране на икономическите, социалните и екологични аспекти при развитието 

на дейността. 

- Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в 

атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците, замърсяването на 

почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси. 

- Равнопоставеност на дейностите по опазване на околната среда с тези по 

осигуряване на цялостната дейност. 
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Постигането на тези цели се основава на принципите на: 

- Оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на 

човешкото здраве. 

- Предотвратяване на аварии. 

- Управление на дейността по опазване на околната среда. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

- Определяне стратегии, планове и инициативи за непрекъснато подобряване 

работата по опазване на околната среда. 

- Интегриране дейността по опазване на околната среда с тези за предотвратяване на 

пожари, експлозии и промишлени аварии. 

- Ограничаване на отрицателното въздействие на дейността върху природната среда 

и подобряване екологично равновесие в региона. 

- Повишаване екологичната култура на работещите на площадката и осъществяване 

контакти с обществеността от региона по проблемите за опазване на околната среда. 

- Реализация на екологичните проекти и включването им в инвестиционната 

програма. 

- Извършване на собствен мониторинг по компонентите: въздух, води и отпадъци. 

- Спазване изискванията на издадените разрешителни за: третиране на 

отпадъци/разделно събиране, транспортиране и временно съхранение/; ползване на 

вода за промишлени нужди. 

- Водене на отчетност на отпадъците (производствени и опасни) съгласно Наредба № 

2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

(обнародвана в ДВ № 10 от 05.02.2013 г.) 

- Сключване на договори за преработка или обезвреждане на отпадъците с външни 

организации, притежаващи разрешение за третиране на отпадъци, съгласно Закон 

за управление на отпадъците. 

- Извършване контрол върху ефективността на водопотреблението. 

- Водене на задължителна документация: процедури, инструкции, авариен план, 

протоколи от извършени замервания (контролни и собствени), протоколи от 

извършени проверки, направени предписания, водене на отчетната книга за 

производствени и опасни отпадъци. 

Управлението по околната среда като част от управлението е отразено в управленска и 

организационно производствена структура на дружеството. 

За изпълнение на дейностите, ръководство е разработило и утвърдило Организационна 

структура . Отговорностите и правомощията на структурните звена са регламентирани и 

разгласени съгласно утвърдената организационна структура. Организацията е вменила на 

всички ръководители на организационни звена да носят отговорност за аспектите на околната 

среда. 

Персоналните отговорности и правомощия са регламентирани с длъжностни 

характеристики на административно ниво на управление. На оперативно ниво на управление, 

пълномощията и отговорностите са определени, включително взаимодействието между 

отделните структурни звена. 
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„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД гр. Шумен е ориентирана към постигането на високи 

стандарти за безопасност и здраве при работа компания, съзнаваща изключително голямото 

значение, което тези стандарти имат за цялостното бизнес развитие на компанията. Основната 

цел на дружеството е обезпечаване високо качество при всички работни процеси на 

компанията. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ-ШУМЕН – гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет. 3 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция Черноморски район - гр. Варна, ул. „Александър Дякович” № 33 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД не прилага система за управление по околна среда. Не са 

внедрени сертифицирани системи за управление на околна среда като EN ISO 14001:2004 или 

EMAS. Изготвянето и интегрирането на такава система, както и контролът по нейното 

функциониране се извършва от оператора след издаване на влизане в сила на комплексно 

разрешително № 565-Н0/2018 г. 

➢ Структура и отговорности 

Изготвена е Заповед, утвърдена от Управителя отнесена към лицата – служители на 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително 

№ 565-Н0/2018 г. 

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по 

нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на 

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

➢ Обучение 

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, 

съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности. 

С условията на комплексно разрешително № 565-Н0/2018 г. не са поставени изисквания 

за провеждане, документиране и докладване на провеждани обучения по околна среда. 

➢ Обмен на информация 

Изготвена е Заповед, утвърдена от Управителя отнесена към лицата – служители на 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително 

№ 565-Н0/2018 г. 
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Изготвен е и утвърден от Управителя формуляр - списък на организациите, които 

трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 565-

Н0/2018 г. 

➢ Документиране 

В изпълнение на Условие 5.5  е изготвена инструкция  ИОС 5.5 "Законодателство по 

опазване на околна среда". Чрез софтуерен продукт се следи списък с нормативни документи, 

свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда, като същият подлежи на 

периодична актуализация. За коректно и своевременно актуализиране на нормативната база 

се използва специализиран програмен продукт. 

Изготвена е Заповед, утвърдена от Управителя отнесена към лицата – служители на 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително 

№ 565-Н0/2018 г. 

➢ Управление на документите 

На „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД не са поставени условия за управление на документи. 

Прилага се фирмена политика по управлението на документите, която обхваща, както 

вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от 

провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и 

изискванията на нормативните документи. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната 

последователност: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  

документа; 

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на 

дружеството; 

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по 

работни места; 

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и 

с последващо утвърждаване; 

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители; 

- Изземване на невалидната документация. 

➢ Оперативно управление 

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите 

за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 565-Н0/2018 г. 

➢ Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 565-Н0/2018 г. са разработени 

и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно конкретните условия в разрешителното. 
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Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

➢ Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Изготвен е, съгласно нормативните изисквания, и утвърден от Управителя документ 

"АВАРИЕН ПЛАН". 

➢ Записи 

Записите в „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД се създават и поддържат, за да послужат като 

доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните 

разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление. 

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е 

идентифицирано. Те се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на 

съхранение и унищожаване. 

Съгласно системата, използваните записи по околна среда имат задължителни 

реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно: 

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне; 

- Времето на създаване на записа; 

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен 

документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение. 

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на 

Комплексното разрешително са: 

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и 

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в 

разрешителното; 

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия (формуляр към 

всяка инструкция); 

- записи, свързани с документиране на предприетите/планирани необходими 

организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните 

разпоредби (формуляр към всяка инструкция); 

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване; 

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. 

➢ Докладване 
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Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 565-Н0/2018 г. е изготвен съгласно “Образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на 

околната среда и водите и се представя в определеният срок. 

2020 година. Не са възниквали аварийни ситуации, замърсявания на 

повърхностни и/или подземни води, почви или други замърсявания, за които е 

нужно уведомяване на компетентните органи съгласно Условие 7.1. на КР. 

2020 година. Резултатите от извършвания собствен мониторинг са докладвани 

на РИОСВ и БДЧР. 

2020 година. Не са планувани промени на площадката или в работата на 

инсталацията, за която да е информиран компетентния орган – МОСВ /ИАОС/. 

През 2020 г. е приключила процедура по актуализиране на издаденото 

комплексно разрешително, за която е издадено решение № 565-Н0-И0-А1/2020 

г. 

➢ Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда 

2020 година. През 2020 г. е приключила процедура по актуализиране на 

издаденото комплексно разрешително, за която е издадено решение № 565-Н0-

И0-А1/2020 г. Не е настъпила необходимост от актуализиране на системата за 

управление на околна среда /СУОС/. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

 

3.1. Използване на вода. 

На площадката на Инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане в 

зависимост от начина на ползване се формират и използват следните потоци вода: 

- вода за производствени нужди – използва се за приготвяне на шликер, глазури и 

др.; 

- вода за охлаждане - използва се като топлоносител за охлаждане на хидравлично 

масло на преси за формоване. Системата е в затворен оборот като се извършва 

единствено допълването и. Количествата използвана вода за тази цел са 

пренебрежимо малки; 

- вода за питейно-битови цели - използва са в санитарно-битовите помещения на 

персонала; 

- вода за противопожарни нужди (при необходимост). 

Осигуряване захранването на площадката с вода за производствени /вкл. охлаждане/, 

питейно-битови и противопожарни нужди се осъществява от водопроводната мрежа на гр. 

Нови пазар /улично отклонение от съществуващ водопровод на ул. „Цар Освободител“/, 

съгласно Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД гр. Шумен за доставка на 

вода. 
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Водовземането се осъществява след водомерната шахта. Консумираната вода се отчита 

от водомера, монтиран и пломбиран от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. 

Шумен съгласно условията в сключения договор. Водата на площадката постъпва във водоем 

с резервиран обем V=350 m3. Към настоящия момент водоема все още не е изграден като 

предстои изграждането му. Площадковата водопроводна система е новоизградена и се състои 

от тръби PEHD DN 160. 

 Отчитането на консумираната вода на площадката се извършва по монтираното 

разходомерно устройство. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 8.1.3 „Експлоатация и поддръжка на оборудването към 

процеса на мокро смилане на суровини, основен консуматор на вода за 

производствени нужди”. 

2020 година. Изпълнява се Инструкция ИОС 8.1.3 „Проверка и поддръжка на 

оборудването към процеса на мокро смилане на суровини, основен консуматор 

на вода за производствени нужди” под контрола на управителите на 

дружеството. Извършени са 12 бр. проверки. Същите са документирани. Не са 

установени отклонения от заложените в писмената инструкция стъпки по 

провеждане на преглед и профилактика. Не са установени повреди. 

• Инструкция ИОС 8.1.4 „Периодична проверка на техническото състояние на 

водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане 

на действия за тяхното отстраняване”.  

2020 година. Мониторинг на водопроводната мрежа на площадката се извършва 

на всеки месец /12 бр. проверки/, което е документирано в съответния формуляр. 

През периода течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа 

на площадката не са констатирани. 

• В изпълнение на Условие 8.1.5.2 и Условие 8.1.5.3. е изготвена инструкция ИОС 

8.1.5.2 „Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества 

вода за производствени нужди, оценка на съответствието, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”. 

2020 година. Измерването на използваните количества вода се извършва всеки 

месец и е документирано. Във формуляр ФОС 8.1.5.2-01 са отразени 

необходимата стойност на годишна консумация на вода за единица продукт и 

годишна норма на ефективност за инсталацията. Извършена е оценка на 

съответствието, при което не са констатирани несъответствия. 

Данни за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като 

годишна консумация на вода за производството на единица продукт, за инсталацията по 

Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, е представено в следващата 

таблица. 

Таблица № 3.1. 
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Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

ВиК - 0,91 m3 4 594 m3 0,0966 m3 ДА 

3.2. Използване на енергия. 

 Захранването с електроенергия на производствената площадка се извършва на 

основание на сключен договор с „ЕНЕРГО ПРО Енергийни услуги“ ЕООД. 

 Външното ел. захранване достига до площадката в ТП „Фургони“. TП „Фургони“ е 

съществуващ трафопост, разположен в западната част на УПИ VI в кв. 161 по плана на гр. 

Нови Пазар, към улична регулация, граничещ с ул. "Цар Освободител". Понастоящем в РУСН 

на ТП “Фургони“ влизат две кабелни захранващи линии:  

− КЕЛ 20kV изв.“Фургони“; 

− КЕЛ 20kV от ВЕЛ 20kV изв. “Нови пазар ЮГ“; 

Отчитането на използваното количество електроенергия се извършва чрез монтирано 

на фасадата на ТП „Фургони“ електромерно табло тип ТЕПО, в което е монтиран индиректен 

трифазен статичен електромер за присъединяване към токови и напреженови трансформатори, 

монтирани в КРУ на РУСН. 

Захранването на производствените мощности се извършва посредством кабелни линии 

от ТП „фургони“ до 2 бр. собствени трафопоста, разположени на територията на площадката. 

Изградената площадкова кабелна мрежа 20 kV осигурява връзката между ТП „Фургони” и 

двата броя  ТП-1 и ТП-2, разположени изцяло в имота на собственика. Положени са кабелите 

20kV тип САХЕкТ 3х1x185мм2, изтеглени изцяло в система тръби - PVC тръби Ф160мм – 3 

броя, от които 2 окабелени и един брой резервна тръба,  положени по дъното на кабелен изкоп 

1,10/0,60м, и типови кабелни шахти. След излизане от ТП „Фургони“, са изградени две 

кабелни линии СрН: 

− Кабелна линия 20kV от ТП “Фургони“ до трафопост ТП-1; 

− Кабелна линия 20kV от ТП “Фургони“ до трафопост ТП-2; 

Изградена е резервна кабелна връзка 20kV между двата трафопоста ТП-1 и ТП-2. По 

цялата дължина на трасето, над тръбите на дълбочина 0.45 м, е поставена PVC сигнална лента. 

В кабелните шахти, на кабелите са поставени трайни надписни табелки, съдържащи 

информация за типа, сечението, дължината и предназначението на кабела. 

На производствената площадка са разположени 2 бр. съществуващи трафопоста: 

− ТРАФОПОСТ 1 ТИП БКТП 20/0,4KV, 2Х1600KVA; 

− ТРАФОПОСТ 2 ТИП БКТП 20/0,4KV, 2Х1600KVA. 

Трафопост 1 е изграден  в източната част на имота на калкан до корпус „В”. Сградата 

представлява трафопост тип БКТП 20/0,4kV, 2х1600kVA.  Трафопоста е със сглобяема 

стоманобетонна конструкция /панелен тип/. Монтиран е върху монолитен ивичен 

стоманобетонов фундамент. В трафопоста са обособени следните помещения: 2 броя килии 
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силов трансформатор, разпределителна уредба средно напрежение - РУ 20 kV и 

разпределителна уредба ниско напрежение 0,4kV - РУНН. 

− Разпределителна уредба Средно напрежение – РУ 20 kV: Изпълнена е с КРУ 20 

kV, от гамата RM6 на фирма Schnieder Electric. КРУ се състои от един разширяем 

модул RE-DIDI (защита на 2 трансформатора с прекъсвач и 2 мрежови 

превключвателя с мощностни разединители). Предвидено е резервно място за 

монтаж на един модул разширяем модул DE-B. 

− Килии силов трансформатор - 2 броя: Всеки от силовите трансформатори е 

разположен в отделно трансформаторно помещение – килия, като връзката 

между КРУ „защита трафо” и трафомашината се осъществява чрез кабел, тип 

САХЕкТ 3х1х50 мм2. В помещенията пред трансформаторите е монтирана 

предпазна врата-решетка, която ще се деблокира само след затваряне на 

заземителния нож в шкаф „защита трафо”. На фундамента и вратите има 

вентилационни решетки с мрежа.   

− Разпределителна уредба ниско напрежение - РУ 0,4kV: Линията от всеки 

трансформатор до главния прекъсвач в ТНН (табло ниско напрежение) е 

оразмерена за трансформаторна машина 1600kVA и е изпълнена с проводник 

Н07V-К 3х(6х1х240)+3х1х240 мм2. Всяко табло НН (ТНН-1 и ТНН-2) е 

оборудвано с главен автоматичен прекъсвач NS 2500A, TT 2500/5A и цифров 

измерителен уред. 

− Оветителна и заземителна инсталации: В БКТП е изградена осветителна и 

заземителна инсталация. Във всяко помещение  са монтирани осветителни тела. 

На фасадата на ТНН е монтиран контакт 220kV тип „Шуко”. Всички метални 

конструктивни елемненти и метални конструкции за монтаж на съоръженията  

са обхванати с вътрешен заземителен контур, включително и гъвкавите връзки 

към вратите и решетките. 

Трафопост 2 е изграден в югозападната част на УПИ VI в кв. 161 по плана на гр. Нови 

Пазар, на калкан с блок G. Трафопоста е със сглобяема стоманобетонна конструкция и  с 

размери 8,25х2,65м. Монтиран е върху монолитен ивичен стоманобетонов фундамент с 

размери 9,15х2,85м. В трафопоста са обособени следните помещения: 2 броя килии силов 

трансформатор, разпределителна уредба средно напрежение - РУ 20 kV и разпределителна 

уредба ниско напрежение 0,4kV - РУНН. 

− Разпределителна уредба Средно напрежение – РУ 20 kV: 

− Килии силов трансформатор - 2 броя: Всеки от силовите трансформатори е 

разположен в отделно трансформаторно помещение – килия, като връзката 

между КРУ „защита трафо” и трафомашината се осъществява чрез кабел, тип 

САХЕкТ 3х1х50 мм2. В помещенията пред трансформаторите е монтирана 

предпазна врата-решетка, която се деблокира само след затваряне на 

заземителния нож в шкаф „защита трафо”. На фундамента и вратите има 

вентилационни решетки с мрежа.   

− Разпределителна уредба ниско напрежение - РУ 0,4kV: Линията от всеки 

трансформатор до главния прекъсвач в ТНН (табло ниско напрежение) е 

оразмерена за трансформаторна машина 1600kVA и е изпълнена с проводник 

Н07V-К 3х(6х1х240)+3х1х240 мм2. Табло НН е оборудвано с два броя 

автоматични прекъсвачи NS 2500A, TT 2500/5A и цифров измерителен уред. 
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− Оветителна и заземителна инсталации: В БКТП е изградена осветителна и 

заземителна инсталация. Във всяко помещение са монтирани осветителни тела. 

На фасадата на ТНН е монтиран контакт 220kV тип „Шуко”. Всички метални 

конструктивни елемненти и метални конструкции за монтаж на съоръженията  

са обхванати с вътрешен заземителен контур, включително и гъвкавите връзки 

към вратите и решетките. 

На площадката е изградено външно осветление, което е разположено около сградите. 

Осветителните тела са монтирани на стоманобетонови стълбове. 

Отчитането на използваното количество електроенергия се извършва чрез търговско 

разходомерни устройства в електромерни табла монтирани в двата трафопоста. На следващата 

фигура е представена обобщена схема на подаването и консумацията на електроенергия на 

площадката на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ“ АД. 

Процесът, основен консуматор на електроенергия, към Инсталации за изработване на 

керамични продукти чрез изпичане е мокро смилане на суровини – топкови мелници. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 8.2.1.2 "Експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на топкови мелници за мокро смилане на 

суровини, основни консуматори на електроенергия". 

2020 година. Извършват се ежеседмични проверки на 

електропреобразувателните части на топкови мелници за мокро смилане на 

суровини, които се отразяват във формуляр ФОС 8.2.1.2-01 "Проверка и 

поддръжка на електропреобразувателните части на топкови мелници за мокро 

смилане на суровини, основни консуматори на електроенергия". Извършени са 

12 бр. периодични проверки /ежемесечно/. През отчетния период не са 

констатирани повреди. 

• Инструкция ИОС 8.2.1.3 "Експлоатация и поддръжка на топлообменните части 

на ролкови пещи, основни консуматори на топлоенергия". 

2020 година. Извършват се ежеседмични проверки на топлообменните части на 

ролкови пещи, които се отразяват във формуляр ФОС 8.2.1.2-01 "Проверка и 

поддръжка на топлообменните части на ролкови пещи, основни консуматори на 

топлоенергия". Извършени са 12 бр. периодични проверки /ежемесечно/. През 

отчетния период не са констатирани повреди. 

• Инструкция ИОС 8.2.1.4 "Периодична проверка на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане 

на действия за тяхното отстраняване". 

2020 година. Извършват се ежеседмични проверки на водопроводната, 

топлопреносната и канализационната мрежа, които се отразяват във формуляр 

ФОС 8.2.1.4-01 "Периодична проверка на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане 
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на действия за тяхното отстраняване". Извършени са 12 бр. периодични 

проверки /ежемесечно/. През отчетния период не са констатирани повреди. 

• В изпълнение на Условие 8.2.2.1 и Условие 8.2.2.2. е изготвена инструкция ИОС 

8.2.2.1 „Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества 

електроенергия и топлоенергия, оценка на съответствието, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”. 

2020 година. Измерването на използваните количества вода се извършва всеки 

месец и е документирано. Във формуляр ФОС 8.2.2.1-01 са отразени 

необходимата стойност на годишна консумация на електроенергия и 

топлоенергия за единица продукт и годишна норма на ефективност за 

инсталацията. Извършена е оценка на съответствието, при което не са 

констатирани несъответствия. 

В следващата таблица са представени обобщени данни относно: 

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на 

електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС за календарната година; 

- резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените 

количества електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1, 

причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

През 2020 за нуждите на инсталацията са използвани 6 592,443 MW електроенергия и 

52 469,138 MW топлоенергия. 

Таблица № 3.2. 

Енергия Годишна норма на 

ефективност съгласно КР в 

МWh/единица продукт 

Изчислена годишна норма 

на ефективност в 

МWh/единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0,198 0,139 ДА 

Топлоенергия 1,723 1,104 ДА 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Изготвени са и се прилагат 

• Инструкция ИОС 8.3.2.1 "Измерване/изчисляване и документиране на 

използваните количества суровини и горива, оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия". 

2020 година. Редовно се води Формуляр ФОС 8.3.2.1-01 „Използвани 

количества суровини и горива“ за документиране на изразходваното годишно 

количество суровини, спомагателни материали и горива и изчисляване на 

годишната стойност на нормата за ефективност. Изготвена е оценка за 

съответствие на изразходваното количество суровини. През периода не са 
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констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества суровини, 

спомагателни материали и горива с определените такива. 

При експлоатацията на Инсталацията за изработване на керамични продукти (плочки), 

чрез изпичане не  се използват горива. Използването на суровини, спомагателни материали и 

горива през 2020 г. е докладвано в представените по-долу таблици. 

Таблица № 3.3.1. 

Суровини Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

 

 

t 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

t/единица 

продукт 

Използван

о годишно 

количество  

 

 

 

t 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт  

 

 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Глини - 0,620 21 617,126 0,455 ДА 

Обезмасляващи материали 

(фелтшпат) 
- 0,519 20 386,775 0,429 ДА 

Добавка за водоплътност - 0,011 382,671 0,0081 ДА 

Таблица № 3.3.2. 

Спомагателни материали Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

 

 

t 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

t/единица 

продукт 

Използван

о годишно 

количество  

 

 

 

t 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт  

 

 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Пластификатор - 0,0006 16,550 0,0003 ДА 

Таблица № 3.3.3. 

Горива Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Nm3/t 

Използван

о годишно 

количество 

 

 

 

Nm3 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

 

 

Nm3/t 

Съответствие 

Природен газ - 153,06 4 931 310 103,743 ДА 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява 

единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните 

изисквания. 

Изготвени са и се прилагат 
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• Инструкция съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смес. 

2020 година. През годината са извършени общо 12 бр. проверки /ежемесечно/, 

при които не са установени несъответствия. Към съответния формуляр е 

документирана оценка на съответствието. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. 

 Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Представените по-

долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления. 

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR. 

 В този раздел на ГДОС са докладвани годишните количества на всички замърсители 

изпускани в атмосферния въздух, водите, почвите и пренесени извън площадката в 

съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 166/2006 г. и съгласно ЕРЕВВ и PRTR. 

Вредните вещества, които се изхвърлят в атмосферния въздух от точковия източник на 

инсталация за повърхностна обработка на метали са: 

- Прах; 

- NOx; 

- SOx; 

- Газообразни органични съединения на хлора, определени като НС1; 

- Газообразни органични съединения на флуора, определени като НF; 

- Органични вещества определени като общ въглерод. 

От дейността на инсталацията не се изпускат замърсители с производствените 

отпадъчни води (пренос на замърсители извън площадката). Формираните производствени 

води са в затворен оборот и се влагат обратно в производствения процес.    

Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Таблица 4.1. 

Таблица № 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ. 

CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (СН4) 100 000 - - - * 

630-08-0 
Въглероден 

оксид(СО) 
500 000 - - - * 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид 
100 000 000 - - - * 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

 

Хидро-флуоро- 

въглероди 

(HFCs) 

100 - - - * 

10024-97-2 
Диазотен оксид 

(N20) 
10 000 - - - * 

7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 _ _ - 10 000 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 - - - * 

 
Азотни оксиди 

(NOx/N02) 

100 000 

- 

(61 758.81 М) 

- - - * 

 
Перфлуоровъгле

род и (PFCs) 
100 - - - * 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

50 - - - * 

 
Серни оксиди 

(SOx/S02) 

150 000 

- 

(0,00 М) 

- - - * 

 Общ азот _ 50 000 50 000 10 000 10 000 

 Общ фосфор _ 5 000 5 000 10 000 10 000 

 

Хидрохлорофлуо

ро- въглероди 

(FICFCs) 

1 - - 100 10 000 

 

Хлорофлуоро- 

въглероди 

(CFCs) 

1 - - 100 10 000 

 
Халогенни 

въглеводороди 
1 - - 100 10 000 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията му 

(като As) 

20 5 5 50 50 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения(като 

Cd) 

10 5 5 5 5 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията му 

(като Сг) 

100 50 50 200 10 000 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията му 

(като Си) 

100 50 50 500 10 000 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията му 

(като Нд;) 

10 1 1 5 5 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията му 

(като №) 

50 20 20 500 10 000 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията му 

(като РЬ) 

200 20 20 50 50 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията му 

(като Zn) 

200 100 100 1 000 10 000 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

15972-60-8 Алахлор . 1 1 5 10 000 

309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1 

1912-24-9 Атразин . 1 1 5 10 000 

57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

470-90-6 Chlorfenvinphos . 1 1 5 10 000 

85535-84-8 
Хлороалкани, 

С10- С13 
- 1 1 10 10 000 

2921-88-2 Chlorpyrifos _ 1 1 5 10 000 

50-29-3 DDT 1 1 1 1 1 

107-06-2 
1,2-дихлоретан 

(EDC) 
1 000 10 10 100 10 000 

75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 
1 000 10 10 100 10 000 

60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

330-54-1 Diuron _ 1 1 5 10 000 

115-29-7 Ендосулфан _ 1 1 5 10 000 

72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1 

 

Халогенирани 

орган, 

съедин.(като 

АОХ) 

- 1 000 1 000 1 000 10 000 

76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1 

118-74-1 
Хексахлорбензол 

(НСВ) 
10 1 1 1 5 

87-68-3 

Хексахлорбутад

иен 

(HCBD) 

- 1 1 5 10 000 

608-73-1 

1,2,3,4,5,6- 

хексахлорциклох

екс 

ан 

(НСН) 

10 1 1 1 10 

58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1 

2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

 

PCDD +PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50 

87-86-5 
Пентахлорфенол 

(РСР) 
10 1 1 5 10 000 

1336-36-3 
Полихлорирани 

бифенили (PCBs) 
0.1 0.1 0.1 1 50 

122-34-9 Simazine _ 1 1 5 10 000 

127-18-4 

Т 

етрахлоретилен 

(PER) 

2 000 - - 1 000 10 000 

56-23-5 
Тетрахлорметан 

(ТСМ) 
100 - - 1 000 10 000 

2002 г.-48-l 
Трихлорбензоли 

(TCBs) 
10 - - 1 000 10 000 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

71-55-6 
1,1,1-

трихлоретан 
100 _ - 1 000 10 000 

79-34-5 
1,1,2,2- 

гетрахлоретан 
50 - - 1 000 10 000 

79-01-6 Трихлоретилен 2 000 _ _ 1 000 10 000 

67-66-3 Трихлорометан 500 _ - 1 000 10 000 

8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

75-01-4 Винплхлорид 1 000 10 10 100 10 000 

120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50 

71-43-2 Бензол 1 000 
200 (като 

ВТЕХ) а/ 

200 (като 

ВТЕХ) а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ) а/ 
10 000 

 

Бромирани 

цифенил етери 

(PBDE) 

- 1 1 5 10 000 

 

Nonyl phenol 

ethoxy lates 

(NP/NPEs) и 

свързаните 

съедин. 

- 1 1 5 10 000 

100-41-4 Етилов бензол - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 (като 

ВТЕХ) а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 100 10 000 

34123-59-6 Isoproturon _ 1 1 5 10 000 

91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000 

 

Съединения на 

Organotin (като 

общ Sn) 

- 50 50 50 10 000 

117-81-7 
Di-(2-ethyl hexyl) 

phthalate (DEHP) 
10 1 1 100 10 000 

108-95-2 
Феноли (като 

общ C) 
- 20 20 200 10 000 

 

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(PAHs)b/ 

50 5 5 50 50 

108-88-3 Толуол - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

 

Tributyl tin и 

неговите 

съединения 

- 1 1 5 10 000 

 

Triphenyltin и 

неговите 

съединения 

- 1 1 5 10 000 

 

Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- 

(47 446.94 М) 
50 000 - - ** 

1582-09-8 Т rifluralin . 1 1 5 10 000 

1330-20-7 Xylenes - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

 

Хлориди (като 

общ 

С1) 

- 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10 000с/ 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения (като 

НС1) 

10 000 

- 

(0,00 М) 

- - - 10 000 

1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 000 

 
Цианиди (като 

общ CN) 
_ 50 50 500 10 000 

 
Флуориди (като 

общ F) 
- 2 000 2 000 10 000 10 000с/ 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения (като 

HF) 

5 000 

- 

(0,00 М) 

- - - 10 000 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN) 
200 - - - 10 000 

 

Фини прахови 

частици <10цт 

(РМ10) 

50 000 

- 

(26 594.22 М) 

- - - * 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Годишните количества на замърсителите изпускани в атмосферния въздух в Таблица 

4.1. са изчислени на база извършен мониторинг през 2020 г. 

 В скоби са представени изчислените стойности за отделните замърсители. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

4.2.1. Емисии от точкови източници. 

На територията на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД, гр. Нови Пазар има разположени различни 

по вид източници на организирани емисии, като към някои от тях ще има изградени 

пречиствателни съоръжения. В таблицата по-долу са посочени източниците на емисии, 

конкретните замърсители, които ще се изпускат през съответните изпускащи устройства (ИУ) 

и пречиствателните съоръжения към тях. 

Таблица № 4.2.1-1. Източници на отпадъчни газове, изпускани замърсители и пречиствателни съоръжения 

10 000 

000,00 кг С 

(000.00 кг С) 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- стойност за 2020 година над прага 
- стойност за 2020 година 
начин на определяне на стойността M (измерена стойност), Е 
(стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 
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ИУ № Източник на отпадъчни газове Пречиствателно 

съоръжение 

Замърсители 

К-1 

Локална аспирация към процеса на дозиране 

и зареждане на топковите мелници за 

шликер – 2-те трошачки 

Ръкавен филтър Прах 

К-2 АТМ 1 (разпрашителна сушилня) 
Паралелно свързани 4 

циклони и мокър скрубер 

Прах, NO2, SO2, HCl, HF, 

TOC 

К-3 АТМ 2 (разпрашителна сушилня) 
Паралелно свързани 4 

циклони и мокър скрубер 

Прах, NO2, SO2, HCl, HF, 

TOC 

К-4 

Локална аспирация към при силози за 

преспрах на двете разпрашителни сушилни ; 

системата от транспортни ленти и елеватор 

за зареждане на силозите за отлежаване на 

преспрах и системата от елеватор, сита и 

транспортни ленти за зареждане на 

бункерите на пресите с преспрах 

Ръкавен филтър Прах 

К-5 

Локална аспирация към системата от 

транспортни ленти за изпразване на 

силозите с отлежал преспрах, елеватор 

Ръкавен филтър Прах  

К-6 вертикална сушилня 1 Няма 
Прах, NO2, SO2, HCl, HF, 

TOC 

К-7 вертикална сушилня 2 Няма 
Прах, NO2, SO2, HCl, HF, 

TOC 

К-8 

Локална аспирация към на  3 броя глазир 

линии в участъците дескови кабини, джет 

системи, айерографни станции и системи  за 

обработка на ръбове на плочките 

Ръкавен филтър Прах  

К-9 
Комин 1 на ролкова  

пещ 1, зона 1 „аспирационна“ 
Няма 

Прах, HCl, HF, TOC 

К-10 
Комин 2 на ролкова  

пещ 1, зона 2 „сушене“ 
Няма 

Прах, HCl, HF, TOC 

К-11 
Комин 3 на ролкова  

пещ 1, зона 3 „изпичане“ 
Няма 

Прах, NO2, SO2, HCl, HF, 

TOC 

К-12 
Комин 1 на ролкова  

пещ 2, зона 1 „аспирационна“ 
Няма 

Прах, HCl, HF, TOC 

К-13 
Комин 2 на ролкова  

пещ 2, зона 2 „сушене“ 
Няма 

Прах, HCl, HF, TOC 

К-14 
Комин 3 на ролкова  

пещ 2, зона 3 „изпичане“ 
Няма  

Прах, NO2, SO2, HCl, HF, 

TOC 

В съответствие с Условие 9.1.1.4. от КР е изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 9.1.1.5 „Поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателните съоръжения“. 

2020 година. Изготвен е формуляр ФОС 9.1.1.5-02 „Мониторинг на контролните 

параметри на пречиствателни съоръжения“. През отчетния период не са 

констатирани аварийни спирания на съоръженията. През отчетния период не са 

констатирани други отклонения от контролираните параметри. 

На територията на площадката са разположени 14 бр. точкови източници на отпадъчни 

газове в атмосферния въздух. 
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Таблица № 4.2-2. Точкови източници на емисии в атмосферния въздух. 

ИУ 

№ 

Източник на отпадъчни газове Пречиства-

телно 

съоръжение  

Географски координати 

(градуси, минути, 

секунди) 

Дебит 

 

Висо-

чина  

 

Диа-

метър  

 

Темпе-

ратура 

 

Замърсители и НДЕ (в mg/Nm3) 

Прах NO2 SO2 HCl HF TOC 

N (север) Е (Изток) [Nm3/h] [m] [m] [0C] НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 

К-1 

Локална аспирация към 

процеса на дозиране и 

зареждане на топковите 

мелници за шликер – 2-те 

трошачки 

Ръкавен 

филтър 

43° 20' 

02.73864" 

27° 11' 

07.37240" 
7000 10 0,4 20 20 - - - - - 

К-2 
АТМ 1 (разпрашителна 

сушилня) 

Паралелно 

свързани 4 

циклони и 

мокър скрубер 

43° 20' 

00.21427" 

27° 11' 

08.18459" 
48000 28 0,95 100 20 500 500 30 5 50 

К-3 
АТМ 2 (разпрашителна 

сушилня) 

Паралелно 

свързани 4 

циклони и 

мокър скрубер 

43° 20' 

00.89040" 

27° 11' 

07.81789" 
48000 28 0,95 100 20 500 500 30 5 50 

К-4 

Локална аспирация към при 

силози за преспрах на двете 

разпрашителни сушилни ; 

системата от транспортни 

ленти и елеватор за зареждане 

на силозите за отлежаване на 

преспрах и системата от 

елеватор, сита и транспортни 

ленти за зареждане на 

бункерите на пресите с 

преспрах 

Ръкавен 

филтър 

43° 20' 

01.33092" 

27° 11' 

08.30471" 
22000 10 0,7 20 20 - - - - - 

К-5 

Локална аспирация към 

системата от транспортни 

ленти за изпразване на 

силозите с отлежал преспрах, 

елеватор 

Ръкавен 

филтър 

43° 20' 

00.14539" 

27° 11' 

08.74641" 
26000 11 0,8 20 20 - - - - - 
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ИУ 

№ 

Източник на отпадъчни газове Пречиства-

телно 

съоръжение  

Географски координати 

(градуси, минути, 

секунди) 

Дебит 

 

Висо-

чина  

 

Диа-

метър  

 

Темпе-

ратура 

 

Замърсители и НДЕ (в mg/Nm3) 

Прах NO2 SO2 HCl HF TOC 

N (север) Е (Изток) [Nm3/h] [m] [m] [0C] НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 

К-6 вертикална сушилня 1 не 
43° 19' 

59.57867" 

27° 11' 

06.69188" 
8000 28 0,5 120 20 500 500 30 5 50 

К-7 вертикална сушилня 2 не 
43° 19' 

59.78297" 

27° 11' 

06.55791" 
8000 28 0,5 120 20 500 500 30 5 50 

К-8 

Локална аспирация към на  3 

броя глазир линии в 

участъците дескови кабини, 

джет системи, айерографни 

станции и системи  за 

обработка на ръбове на 

плочките 

Ръкавен 

филтър 

43° 19' 

58.66973" 

27° 11' 

04.52188" 
32500 29 0,85 20 10 - - - - - 

К-9 

Комин 1 на ролкова  

пещ 1, зона 1 „аспирационна“ 

не 
43° 20' 

00.42898" 

27° 11' 

06.49882" 
8 500 11 0,4 150 20 - - 30 5 50 

К-10 

Комин 2 на ролкова  

пещ 1, зона 2 „сушене“ 

не 
43° 20' 

00.27632" 

27° 11' 

06.30908" 
50 000 12 1,2 300 20 - - 30 5 50 

К-11 

Комин 3 на ролкова  

пещ 1, зона 3 „изпичане“ 

не 
43° 19' 

59.25905" 

27° 11' 

03.26063" 
77 000 12 1,2 600 20 500 500 30 5 50 

К-12 

Комин 1 на ролкова  

пещ 2, зона 1 „аспирационна“ 

не 
43° 20' 

00.62256" 

27° 11' 

06.36824" 
8 500 11 0,4 150 20 - - 30 5 50 

К-13 

Комин 2 на ролкова  

пещ 2, зона 2 „сушене“ 

не 
43° 20' 

00.56406" 

27° 11' 

06.15734" 
50 000 12 1,2 300 20 - - 30 5 50 

К-14 

Комин 3 на ролкова  

пещ 2, зона 3 „изпичане“ 

не 
43° 19' 

59.48289" 

27° 11' 

03.11498" 
77 000 12 1,2 600 20 500 500 30 5 50 
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НДЕ за замърсителите, посочени в горната таблица са определени съгласно Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, и са по-ниски или равни на посочените стойности в Reference Document on Best Available Techniques 

for the Ceramic Manufacturing Industry August 2007. 

За ИУ № 8, НДЕ от 10 mg/Nm3 е съгласно точки 5.1.3.2 и 5.2.5.1 на Reference Document on Best Available Techniques for the Ceramic Manufacturing Industry August 2007 за 

отпадъчните газове от глазиране и прахообразуващи операции. Тази НДЕ е по-ниска от определената в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

Подробна информация за стойностите на емисиите на избраната техника е дадена и в точка 3 от заявлението „Използване на НДНТ“. 

Избраните и посочените от оператора НДЕ в таблица № II.5.2-1 отговарят на националното законодателство и на BREF-документите. НДЕ са доказани като НДНТ в процедурата 

по преценяване на необходимостта от ОВОС, в хода на която ИАОС е потвърдила прилагането на НДНТ съгласно изискванията на чл. 99а от ЗООС. С посочените НДЕ е доказано 

спазването на нормите за качество на атмосферния въздух (виж точка 5.5 от заявлението). 
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През отчитания период дебитът на технологичните и вентилационни газове от 

организирания източник не превишава съответните заложени в КР стойности. Не е 

осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния 

въздух. 

В съответствие с Условие 9.6.2.2 е извършено изчисление на количеството на 

замърсителите във въздуха за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от 

инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. 

2020 година. В съответствие с Условие 9.6.2.2. от КР е извършено изчисляване 

на годишните количества на замърсителите за единица продукт, представени в 

таблица 4.2-3. 

Таблица  № 4.2-3. Изчисление на годишните количества замърсители съгласно СПИ. 

Замърсител Годишни 

стойности на 

замърсителите 

kg 

Произведен 

продукт 

 

m2 

Емитирани  

количества във 

въздуха 

kg/m2 

(1) (3) (4) (5) 

Прах 31 720.31 

47 534 

0.667 

NOх 61 758.81 1.299 

SO2 0.00 0.000 

HF 0.00 0.000 

HCl 0.00 0.000 

Органични вещества, определени като 

общ въглерод 26 594.22 0.559 

Като приложение към настоящия ГДОС са представени Протокол от изпитване № 

2471Д.5/15.09.2020 г., Протокол от изпитване № 2471Д/15.09.2020 г., Протокол от изпитване 

№ 2471Д.11/15.09.2020 г., Протокол от изпитване № 2471Д.6/15.09.2020 г. и Протокол от 

изпитване № 2471Д.7/15.09.2020 г., Протокол от изпитване № 2471Д.1/15.09.2020 г., Протокол 

от изпитване № 2471Д.12/15.09.2020 г., Протокол от изпитване № 2471Д.8/15.09.2020 г., 

Протокол от изпитване № 2471Д.З/15.09.2020 г., Протокол от изпитване № 2471Д.4/15.09.2020 

г., Протокол от изпитване № 2471Д.2/15.09.2020 г., Протокол от изпитване № 

2471Д.9/15.09.2020 г., Протокол от изпитване № 2471Д.10/15.09.2020 г. и Протокол от 

изпитване № 2471Д.13/15.09.2020 г. (Приложение № 4.2-1.). 

Годишните емисии на замърсителите прах, NOх, SO2, HF, HCl и органични вещества, 

определени като общ въглерод за всяко изпускащо устройство са изчислени съгласно 

следващата таблица. 

Таблица 4.2-4. Изчисляване на годишни емисии на замърсителите 

Изпускащо 

устройство № 

Показател Измерена 

стойност 

mg/Nm3 

Максимален 

дебит на 

вентилатора 

Nm3/h 

Брой работни 

часове в 

годината 

Годишна 

стойност на 

емисиите 

 

 

kg/y 

К1 Прах 13.16 7 000 8 112 747.28 

К2 Прах 8.98 48 000 8 112 3 496.60 
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Изпускащо 

устройство № 

Показател Измерена 

стойност 

mg/Nm3 

Максимален 

дебит на 

вентилатора 

Nm3/h 

Брой работни 

часове в 

годината 

Годишна 

стойност на 

емисиите 

 

 

kg/y 

NOх 39.00 48 000 8 112 15 185.66 

SO2 0.00 48 000 8 112 0.00 

HF 0.00 48 000 8 112 0.00 

HCl 0.00 48 000 8 112 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

16.032 48 000 8 112 6 242.48 

К3 Прах 11.28 48 000 8 112 4 392.16 

NOх 23.00 48 000 8 112 8 955.65 

SO2 0.00 48 000 8 112 0.00 

HF 0.00 48 000 8 112 0.00 

HCl 0.00 48 000 8 112 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

16.032 48 000 8 112 6 242.48 

К4 Прах 16.98 22 000 8 112 3 030.32 

К5 Прах 17.03 26 000 8 112 3 591.83 

К6 

Прах 14.26 8 000 8 112 925.42 

NOх 21.00 8 000 8 112 1 362.82 

SO2 0.00 8 000 8 112 0.00 

HF 0.00 8 000 8 112 0.00 

HCl 0.00 8 000 8 112 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

14.429 8 000 8 112 936.38 

К7 

Прах 16.32 8 000 8 112 1 059.10 

NOх 0.00 8 000 8 112 0.00 

SO2 0.00 8 000 8 112 0.00 

HF 0.00 8 000 8 112 0.00 

HCl 0.00 8 000 8 112 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

33.668 8 000 8 112 2 184.92 

К8 Прах 6.99 32 500 8 112 1 842.84 

К9 

Прах 10.03 8 500 8 112 691.59 

HF 0.00 8 500 8 112 0.00 

HCl 0.00 8 500 8 112 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

6.947 8 500 8 112 479.01 

К10 

Прах 6.96 50 000 8 112 2 822.98 

HF 0.00 50 000 8 112 0.00 

HCl 0.00 50 000 8 112 0.00 

Органични 

вещества, 
17.636 50 000 8 112 7 153.16 
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Изпускащо 

устройство № 

Показател Измерена 

стойност 

mg/Nm3 

Максимален 

дебит на 

вентилатора 

Nm3/h 

Брой работни 

часове в 

годината 

Годишна 

стойност на 

емисиите 

 

 

kg/y 

определени като 

общ въглерод 

К11 

Прах 14.58 77 000 8 112 9 107.02 

NOх 58.00 77 000 8 112 36 228.19 

SO2 0.00 77 000 8 112 0.00 

HF 0.00 77 000 8 112 0.00 

HCl 0.00 77 000 8 112 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

5.344 77 000 8 112 3 337.99 

К12 

Прах 15.08 8 500 8 1.03 

HF 0.00 8 500 8 0.00 

HCl 0.00 8 500 8 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

16.032 8 500 8 1.09 

К13 

Прах 6.66 50 000 8 2.66 

HF 0.00 50 000 8 0.00 

HCl 0.00 50 000 8 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

17.101 50 000 8 6.84 

К14 

Прах 15.40 77 000 8 9.49 

NOх 43.00 77 000 8 26.49 

SO2 0.00 77 000 8 0.00 

HF 0.00 77 000 8 0.00 

HCl 0.00 77 000 8 0.00 

Органични 

вещества, 

определени като 

общ въглерод 

16.032 77 000 8 9.88 

ОБЩИ 

ЕМИСИИ 

 Прах 31 720.31 

 NOх 61 758.81 

 SO2 0.00 

 HF 0.00 

 HCl 0.00 

 Органични вещества, определени като 

общ въглерод 26 594.22 

Таблица 4.2-5. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. 

Замърсител Годишни емисии 

 

 

(kg)) 

Прагове на 

годишни емисии 

съгласно Регламент 

(kg) 

Съответствие 

Прах 31 720.31 50 000 ДA 

NOх 61 758.81 100 000 ДА 

SO2 0.00 150 000 ДА 
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HF 0.00 5 000 ДА 

HCl 0.00 10 000 ДА 

Органични вещества, определени като 

общ въглерод 26 594.22 
- ДА 

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха 

са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) 

№166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

• Максимални дебити на вентилаторите към изпускащите устройства; 

2020 година. Няма изменение на посочените в Таблица 9.2.2. - 9.2.3. на КР 

максимални дебити. Същите са определени съгласно паспортни данни на 

монтирания вентилатор. Проведените СПИ не констатират превишения. 

• Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ; 

2020 година. Необходимата информация се документира във Формуляр ФОС 

9.2.3-02 „Определяне на годишните количества на замърсителите (kg/y) в 

атмосферния въздух“. Информацията е представена в Таблица 4.2-4. към 

настоящия ГДОС. 

4.2.3. Неорганизирани емисии. 

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух 

организирано. В изпълнение на Условие 9.3.2 и 9.3.3 и в съответствие с условие 9.3.4. от КР е 

разработена и се прилага: 

• Инструкция ИОС 9.3.2 "Периодична оценка за наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им" 

2020 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр ФОС 9.3.2-02 

„Мерки за предотвратяване на неорганизирани емисии“. Всички мерки се 

спазват стриктно. Създаден е Формуляр ФОС 9.3.2-01 „Регистър на източниците 

на неорганизирани емисии“. През отчетния период не са регистрирани 

източници на неорганизирани емисии. 

4.2.4. Интензивно миришещи вещества. 

В изпълнение на условие 9.4.3 е разработена и се прилага: 

• Инструкция ИОС 9.4.3 „Периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества“. 
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2020 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр ФОС 9.4.3-02 

„Мерки за предотвратяване на емисии на интензивно миришещи вещества“. 

Всички мерки се спазват стриктно. Създаден е Формуляр ФОС 9.4.3-01 

„Регистър на емисии на интензивно миришещи вещества“. През отчетния 

период не са регистрирани оплаквания от емисии на интензивно миришещи 

вещества. 

4.2.5. Собствен мониторинг. 

През 2020 г. са извършвани собствени периодични измервания на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух - СПИ на емисии от площадката, за които за издадени 

протоколи от изпитване, както следва: 

• Протокол от изпитване № 2471Д.5/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.11/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.6/15.09.2020 г.  

• Протокол от изпитване № 2471Д.7/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.1/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.12/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.8/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.З/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.4/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.2/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.9/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.10/15.09.2020 г. 

• Протокол от изпитване № 2471Д.13/15.09.2020 г. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

 Характерът на технологичния процес в инсталацията за изработване на керамични 

изделия чрез изпичане предполага формирането на следните потоци отпадъчни води: 

− Производствени отпадъчни води от мокро смилане на суровини и 

разпрашително сушене – този поток е в затворен цикъл без заустване във воден 

обект или канализационна система; 

− Производствени отпадъчни води от разпрашително сушене – този поток е в 

затворен цикъл без заустване във воден обект или канализационна система; 

− Производствени отпадъчни води от измиване на съоръжения и отделение за 

подготовка на глазури – този поток е в затворен цикъл без заустване във воден 

обект или канализационна система; 

− Битово-фекални отпадъчни води от административни и битови помещения - 

този поток се зауства канализационна система; 

− Дъждовни води - този поток се зауства канализационна система. 

 Заустването на отпадъчни води от площадката се извършва по два самостоятелни 

клона: 
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• Клон битово-фекални отпадъчни води – заустващ в градска канализационна 

система на гр. Нови пазар; 

• Клон дъждовни води - заустващ в градска канализационна система на гр. Нови 

пазар; 

През 2020 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Битово-фекални отпадъчни води (ТЗ № 3) – протокол от изпитване № 1188-

ОВ/19.05.2020 г. и Протокол № 2710-ОВ/21.11.2020 г. (Приложение № 4.3-1); 

• Дъждовни води (ТЗ № 4) – протокол от изпитване № 1189-ОВ/19.05.2020 г. и 

Протокол № 2711-ОВ/21.11.2020 г. (Приложение № 4.3-2). 

4.3.1. Производствени отпадъчни води. 

Производствените отпадъчни води на площадка (от мокро смилане на суровини, 

разпрашително сушене, измиване на производствени съоръжения и отделение за подготовка 

на глазури) са в затворен оборотен цикъл. Не се разрешава заустване на производствени 

отпадъчни води по настоящото условие във водни обекти и/или канализационни системи на 

населени места. 

4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води. 

 Охлаждащите води на площадката са в затворен оборотен цикъл (охлаждане на 

хидравлично масло на пресите). Не се разрешава заустване на охлаждащи води по настоящото 

условие във водни обекти и/или канализационни системи на населени места. 

4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води. 

 Битово-фекални отпадъчни води се формират от разположената на площадката битова 

сграда. Формираният на производствената площадка битово-фекални отпадъчни води се 

заустват в градската канализация на гр. Нови пазар. 

Отпадъчната вода се измерва по изчислителен метод. Прието е количеството заустени 

отпадъчни води да се равнява на 90% от потребената вода за питейно-битови цели. 

През 2020 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Битово-фекални отпадъчни води (РШ 30) – протокол от изпитване № 1188-

ОВ/19.05.2020 г. и протокол от изпитване № 2710-ОВ/21.11.2020 г.  

(Приложение № 4.3-2.); 

Таблица № 4.3.3-1. Данни от собствен мониторинг на производствени и битово-фекални отпадъчни води 

№ Показател Измерена стойност 
1 

mg/l 

Измерена стойност 
2 

mg/l 

ИЕО5 

 

mg/l 

1 2 3 4 5 

1 Температура 20 11 40oC 

2 Активна реакция /рН/ 7,94 7,80 6.0 – 8.5 
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3 Неразтворени вещества 34,00 32 100 

4 БПК 5 1,0 46 200 

5 ХПК <30 81 400 

6 Азот (общ) 1,6 2,6 10 
1 Данни от протокол от изпитване № 1188-ОВ/19.05.2020 г. 
2 Данни от протокол от изпитване № 2710-ОВ/21.11.2020 г. 
5 Съгласно  Приложение № 2 към Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен съгласно 

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.) 

 Във връзка с Условие 10.3.4.3. е изготвена: 

• Инструкция ИОС 10.3.4.3 "Периодична оценка на съответствието на резултатите 

от собствения мониторинг по Условие 10.3.3.2., с индивидуалните емисионни 

ограничения в Таблица 10.3.1.1., установяване на причините за 

несъответствията и предприемането на коригиращи действия". 

2020 година. Изготвен е Формуляр ФОС 10.3.4.3-01 „Оценка на съответствието 

на измерените концентрации с ИЕО“. През отчетния период не са констатирани 

несъответствия. 

4.3.4. Дъждовни води. 

 Дъждовни води на производствената площадка се формират от: 

− Покриви на сгради; 

− Облицована площадка за складиране на готова продукция; 

− Паркинг. 

През 2020 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Дъждовни води (ТП РШ 12-1) – протокол от изпитване № 1534-ОВ/08.08.2020 

г. (Приложение № 4.3-3.). 

Таблица № 4.3.4-1. Данни от мониторинг на дъждовни води 

№ Показател Измерена стойност 
1 

mg/l 

Измерена стойност 
2 

mg/l 

ИЕО 
3 

mg/l 

1 2 3 4 5 

1 Активна реакция рН 7,76 7,58 6,0 – 8,5 

2 Неразтворени вещества 49,0 83,0 100 

3 Нефтопродукти <0,1 <0,1 0,5 
1 Данни от протокол от изпитване № 1189-ОВ/19.05.2020 г. 
1 Данни от протокол от изпитване № 2711-ОВ/21.11.2020 г. 
3 Съгласно  Приложение № 2 към Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен съгласно 

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.) 

Видно от резултатите не са констатирани несъответствия. 
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През отчетния период  е изградено ЛПСОВ – утаител към точка на заустване ТЗ № 3 за 

дъждовни води. Предстои въвеждането му в експлоатация в едно с етап 2 на завода. Трасето 

на дъждовната канализация, собственост на Община Нови пазар, все още не е завършено. 

В изпълнение на Условие 10.4.1.3. е изготвена и се прилага: 

• Инструкция ИОС 10.4.1.3 "Поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателните съоръжения за дъждовни води" регламентираща параметрите 

и честотата на контрол на пречиствателните съоръжения. 

2020 година. Изготвен е Формуляр ФОС 10.4.1.3-02 „Мониторинг на 

контролните параметри на пречиствателни съоръжения“. Извършени са 12 бр. 

проверки, при които не са констатирани несъответствия. 

В изпълнение на Условие 10.4.4.2 е изготвена и се прилага: 

• Инструкция ИОС 10.4.4.2 "Измерване/изчисляване на количеството дъждовни 

води, зауствани в градска канализационна система на гр. Нови пазар" 

регламентираща метода на изчисляване на годишните количества зауствани 

отпадъчни води в градската канализация на гр. Нови пазар. 

2020 година. Изготвен е Формуляр ФОС 10.4.4.2-01 „Формирани количества 

дъждовни води“. Годишните количества дъждовни води за отчетния период са 

14 670 m3. 

Във връзка с Условие 10.4.4.3. е изготвена: 

• Инструкция ИОС 10.4.4.3 "Периодична оценка на съответствието на резултатите 

от собствения мониторинг по Условие 10.4.4.1., с индивидуалните емисионни 

ограничения в Таблица 10.4.2.1., установяване на причините за 

несъответствията и предприемането на коригиращи действия". 

2020 година. Изготвен е Формуляр ФОС 10.4.4.3-01 „Оценка на съответствието 

на измерените концентрации с ИЕО“. През отчетния период не са констатирани 

несъответствия с поставените МДК. 

Във връзка с Условие 10.5. е изготвена: 

• Инструкция ИОС 10.5 „Периодична проверка на техническото състояние на 

канализационна мрежа на площадката на дружеството, установяване на течове 

и предприемане на действия за тяхното отстраняване”, както и документирането 

им.  

2020 година. През отчетния период са извършени общо 12 бр. периодични 

проверки /ежемесечно/. Резултатите се документират във формуляр ФОС 10.5-

01 „Проверка на състоянието на канализационната система за отпадъчни води 

на площадката“. 
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4.4. Управление на отпадъците. 

През 2020 г. на територията на производствената площадка на  „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” 

АД не са генерирани отпадъци, различни по вид от определените в разрешителното. 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите 

извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено 

след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи. 

Информация за количествата (годишно количество) и дейностите с отпадъците, 

генерирани от „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД се представени в изискващите се Таблица 4.4-1, 4.4-2, 

4.4-3. и 4.4.-4, както следва: 
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Таблици 4. Образуване на отпадъци. 

Таблица 4.4-1. Опасни отпадъци от инсталацията. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Отпадъчна смес 

преди термично 

обработване 
10 12 01 9 955 1 729,087 0.07 0,04 Площадка № 1 не Да 

Прахови частици и 

прах 
10 12 03 1 849 189,860 0.013 0,004 Площадка № 1 не Да 

Отпадъчни 

керамични изделия, 

тухли, керемиди, 

плочки и 

строителни 

материали (след 

термично 

обработване) 

10 12 08 17 065 689,400 0.12 0,015 Площадка № 2 

Външна фирма – 

„ГОЛДЪН 

ФИЙЛД“ ООД 

Да 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуване 

10 12 13 100 10,140 0.0007 0,0002 Площадка № 1 не Да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 16 

11 05 

16 11 06 40 11,680 0,0003 0,00025 Площадка № 2 
Външна фирма – 

„МЕТАРЕКС“ ООД 
Да 
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Таблица 4.4-2. Производствени отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 - 6,230 - - Площадка № 3 

Външна фирма –  

„МЕТАРЕКС“ ООД 
Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 - 3,380 - - Площадка № 3 

Външна фирма –  

„МЕТАРЕКС“ ООД 
Да 

Опаковки от 

дървесни 

материали 
15 01 03 - 38,660 - - Площадка № 3 

Външна фирма –  

„МЕТАРЕКС“ ООД 
Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 (ръкавни 

филтри) 

15 02 03 - 0 - - не не Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

различни от 

упоменатите в 15 02 

02 

15 02 03 - 0 - - не не Да 

Излезли от 

употреба гуми 

(транспортни 

ленти, ремъци) 

16 01 03 - 0,300 - - Площадка № 3 
Външна фирма –  

„МЕТАРЕКС“ ООД 
Да 
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Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 

16 02 14 - 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-3. Опасни отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална 

основа 

13 01 10* - 0 - - не не Да 

Други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 
13 02 08* - 0 - - не не Да 

Други изолационни 

и топлопредаващи 

масла 

13 03 10* - 0 - - не не Да 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти (колектори) 
13 05 03* - 0 - - не не Да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* - 1,676 - - Площадка № 4 
Външна фирма – 

„МЕТАРЕКС“ ООД 
Да 
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Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

15 02 02* - 0 - - не не Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо опасни 

компоненти 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

16 02 13* - 0 - - не не Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 
16 06 01* - 0 - - не не Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-4. Строителни отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Бетон 17 01 01 - 0 - - не не Да 

Тухли 17 01 02 - 0 - - не не Да 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2020 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 505-Н0/2015 г. 

 

 

Стр. 47/63 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД 

гр. Нови пазар 9900, ул. „Цар Освободител“ № 43 
Тел.: +359 (0)537 221 00 

е-mail: info@duratiles.bg 

Смеси от метали 17 04 07 - 0 - - не не Да 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 

09 03 

17 09 04 - 0 - - не не Да 

Изолационни 

материали 

различни от 

упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

17 06 04 - 0 - - не не Да 

Таблица 4.4-1. Битови отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 - 0 - - не не Да 
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4.4.1. Образуване на отпадъците. 

Количествата на генерираните отпадъци за отчитания период не превишават 

определените стойности, заложени в разрешителното. 

Изготвена е: 

• Инструкция ИОС 11.1.2 „Периодична оценка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията 

на разрешителното, оценка на съответствието, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия“ 

 

2020 година. Извършена е 1 бр. оценка на съответствието, при което не са 

констатирани несъответствия. Оценката е документирана във формуляр ФОС 

11.1.2-01 „Образуване на отпадъци при работа на инсталациите по Условие 2“. 

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъци. 

 На оператора не се разрешава приемане на отпадъци от външни фирми за третиране на 

територията на площадката. 

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците. 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 

предварително съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. На площадката 

на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД е разрешено да се съхраняват следните видове отпадъци по 

площадки: 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 1 

На площадката ще се съхраняват следните отпадъци: 

− Отпадъчна смес преди термично обработване – код 10 12 01; 

− Прахови частици и прах - код 10 12 03 

− Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване - код 10 12 

13 

Площадка за предварително съхранение на неопасни производствени отпадъци, e 

закрита бетонирана, разположена в цех "Масоподготовка" на "Дюра-Тайлс БГ"АД в Участък 

F - Склад за суровини. Разполага с отделни боксове за всеки отпадък, от където в последствие 

според рецептурата се дозират в състава на керамичната маса . 

− Капацитет на площадката – 450 m2 закрита; 

− Разстояние до най-близката сграда – разположена е в Участък F - Склад за 

суровини; 

− Начин на достъп до площадката – с достъп за товаро-разтоварни дейности с 

вътрешно-фирмени транспортни средства; 
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− Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря 

на Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Площадката за предварително съхранение на производствени отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. 

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Мястото за събиране на производствени отпадъци е посочено на Генерален план на 

площадка (Приложение № II.7.4-1) под № 1. 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 2 

Площадката за предварително съхранение ще приема отпадък: 

− Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни 

материали (след термично обработване) - код 10 12 08 ; 

− Опаковки от дървесни материали - код 15 01 03 ; 

− Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от 

упоменатите 16 11 05 - код 16 11 06. 

Площадката за предварително съхранение на неопасни производствени отпадъци, е 

бетонирана. Намира  се в северната част на промишлената площадка.  

− Капацитет на площадката – 800 m2; 

− Разстояние до най-близката сграда – 50 м до цех "Сортировка" 

− Начин на достъп до площадката – ограничен 

− Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря 

на Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Площадката за предварително съхранение на производствени отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. 

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 3 

На площадката ще се съхраняват следните отпадъци:  

− Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 (ръкавни филтри) - код 15 02 03; 

− Хартиени и картонени опаковки - код 15 01 01; 

− Пластмасови опаковки - код 15 01 02; 

− Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 - код 15 02 03; 

− Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 - код 16 02 14; 

− Излезли от употреба гуми (транспортни ленти, ремъци)– код 16 01 03.  
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Открита бетонирана площадка за предварително съхранение на производствени 

отпадъци е разположена в западната част на площадката. 

− Капацитет на площадката – 50 m2; 

− Разстояние до най-близката сграда – 10 m от цех "Масоподготовка" ; 

− Начин на достъп до площадката – ограничен; 

− Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря 

на Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Площадката за предварително съхранение на производствени отпадъци отговаря на 

изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. 

(Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

Площадки за предварително съхранение на неопасни и опасни производствени отпадъци 

- № 4 

На площадката се съхраняват следните отпадъци: 

− Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества - код 15 01 10*; 

− Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни - код 15 

02 02* 

− Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 - код 16 02 13*; 

− Живачни и луминесцентни лампи- код 20 01 21*. 

Покрита, оградена и бетонирана площадка за предварително съхранение на опасни 

отпадъци и е разположена до Електроремонтен участьк. Обособени са отделни клетки за 

опасните и неопасните отпадъци. 

− Капацитет на площадката – 200 m2; 

− Разстояние до най-близката сграда – разположен непосредствено до 

Електроремонтен участьк; 

− Начин на достъп до площадката – ограничен; 

− Наличие на абсорбенти – сяра на прах, пясък; 

− Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря 

на Наредба № 2/1994 г., ПСТН. 

Площадката за предварително съхранение на опасни и неопасни производствени 

отпадъци отговаря на изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията 

за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 

53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.). 

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на 

отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се 

прилага: 
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• Инструкция ИОС 11.3.11 "Периодична оценка на съответствието на 

предварителното съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, на 

причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия". Резултатите от извършените проверки и съответствието на 

площадките се документират, съгласно цитираната инструкция. 

2020 година. За отчетния период са извършени 5 бр. проверка на всички 

площадки за предварително съхранение. Не са констатирани несъответствия. 

Данни за проверките са документирани с Формуляр ФОС 11.3.11-01 „Протокол 

от проверка на предварително съхранение на отпадъци“. 

4.4.4. Транспортиране на отпадъците. 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД гр. Шумен извършва контрол на начините на транспортиране 

на отпадъците. Всички необходими документи се изготвят и съхраняват на територията на 

площадката. 

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците. 

На производствената площадка на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД се извършват операции по 

оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични 

материали) в Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане, на следните 

отпадъци с код и наименование: 

− 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване, 

− 10 12 03 - Прахови частици и прах, 

− 10 12 13 - Утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 

в общо количество до 1 929.087 t/y, образувани по време на експлоатацията на инсталацията 

по Условие 2. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС. На операции по 

оползотворяване са третирани/предадени следните отпадъци: 

Таблица 4.4.5-1. Оползотворяване на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

Отпадъчна смес 

преди термично 

обработване 
10 12 01 R5 – 1729,087 t не не Да 

Прахови частици и 

прах 
10 12 03 R5 – 189,860 t не не Да 

Отпадъчни 

керамични 

изделия, тухли, 

10 12 08 не не 

„ГОЛДЪН 

ФИЙЛД“ ООД –  

R10 – 402,520 t 

Да 
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керемиди, плочки и 

строителни 

материали (след 

термично 

обработване) 

„Екопак НП 99" 

ЕООД - Т - 328,360 

t 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуване 

10 12 13 R5 – 10,140 t не не Да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 16 

11 05 

16 11 06 не не 
„МЕТАРЕКС“ ООД 

R13 – 11,680 t 
Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 
15 01 01 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД 

R13 – 6,230 t 
Да 

Пластмасови 

опаковки 15 01 02 не не 
„МЕТАРЕКС“ ООД 

R13 – 3,380 t 
Да 

Опаковки от 

дървесни 

материали 
15 01 03 не не 

„МЕТАРЕКС“ ООД 

R13 – 38,660 t 
Да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* не не 
„МЕТАРЕКС“ ООД 

R13 – 1,676 t 
Да 

Излезли от 

употреба гуми 16 01 03 не не 
„МЕТАРЕКС“ ООД 

R13 – 0,300 t 
Да 

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците. 

На производствената площадка на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД гр. Нови пазар не се 

извършват операции по обезвреждане на отпадъци. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС. През 2020 не са 

предавани отпадъци за обезвреждане. 

Таблица 4.4.5-1. Обезвреждане на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотв

оряване 

на 

площадка

та 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

- - - - - - 

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците. 
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На територията на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД гр. Шумен се водят следните отчетни 

книги: 

• Отчетна книга за образуване на отпадъци (по месеци); 

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2020 г. са изготвени 

изискващите се Годишни отчети за образуване на отпадъци. Същите са представени в ИАОС.  

С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с 

условията на КР е изготвена и се прилага следната инструкция: 

• Инструкция ИОС 11.1.2 „Периодична оценка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията 

на разрешителното, оценка на съответствието, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия“ 

 

2020 година. Извършена е 1 бр. оценка на съответствието, при което не са 

констатирани несъответствия. Оценката е документирана във формуляр ФОС 

11.1.2-01 „Образуване на отпадъци при работа на инсталациите по Условие 2“. 

4.5. Шум. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по 

начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

• дневно ниво - 70 dB(A); 

• вечерно ниво - 70 dB(A); 

• нощно ниво - 70 dB(A); 

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

• дневно ниво - 55 dB(A); 

• вечерно ниво - 50 dB(A); 

• нощно ниво - 45 dB(A). 

В отчетния период е извършено измерване на общата звукова мощност на площадката, 

еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни 

нива на шум в мястото на въздействие. Издадени са Протокол за проведени собствени 

измервания на шум № 143/24.07.2020 г. Копие на протоколите са представени в Приложение 

4.5-1. Резултатите от измерването са представени в таблици 4.5-1, 4.5-2 и 4.5-3. 
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Таблица 4.5-1. Дневно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 55,5±0,3 70,0 34,6 25,5 0,4 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 53,6±0,3 70,0 33,9 26,0 0,8 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,2±0,3 70,0 33,5 27,0 0,8 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,8±0,3 70,0 33,3 27,2 1,6 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 55,0±0,3 70,0 32,6 28,7 1,6 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 56,1±0,3 70,0 33,4 27,7 1,2 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 51,7±0,3 70,0 34,2 27,3 1,2 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 56,4±0,3 70,0 33,6 26,6 1,4 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 59,7±0,3 70,0 33,0 28,1 1,8 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 64,6±0,3 70,0 32,6 27,7 1,4 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 66,3±0,3 70,0 33,2 26,8 1,2 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 64,5±0,3 70,0 33,3 27,0 1,2 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 59,8±0,3 70,0 34,0 27,3 0,8 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 58,6±0,3 70,0 34,2 27,4 0,8 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.15) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 58,0±0,3 70,0 35,2 25,9 0,6 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.16) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 59,4±0,3 70,0 35,0 23,8 1,2 няма 

17 

Еквивалентно ниво на шум  

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в гр. Нови 

пазар, ул. “Христо Смирненски” 

№ 61) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 49,8±0,3 55,0 34,3 27,3 0,6 няма 

18 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур   

Lср) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 60,1±0,3 70,0 33,7 26,9 1,1 - 

19 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 108,8±4,4 

Не се 

нормира 
- - - - 

Таблица 4.5-2. Вечерно ниво на шум. 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 57,2±0,3 70,0 30,8 35,0 0,6 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,6±0,3 70,0 29,8 37,0 0,8 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,5±0,3 70,0 29,3 39,6 1,2 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,3±0,3 70,0 29,1 39,5 1,6 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,4±0,3 70,0 29,2 39,7 1,8 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,2±0,3 70,0 29,1 39,9 2,0 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 50,9±0,3 70,0 29,5 39,3 0,6 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 55,8±0,3 70,0 29,0 40,1 1,2 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 57,4±0,3 70,0 28,7 40,7 1,6 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 62,2±0,3 70,0 28,5 40,8 1,8 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 66,2±0,3 70,0 28,5 41,8 1,2 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 63,4±0,3 70,0 28,5 41,9 1,0 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 61,2±0,3 70,0 28,6 40,4 1,0 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 59,3±0,3 70,0 28,5 40,3 0,8 няма 

15 Еквивалентно ниво на шум  dB(A) ВВЛМ 143/2020 58,4±0,3 70,0 30,8 34,7 0,6 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

(по измервателния контур-т.15) №1/2015 

16 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.16) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 60,6±0,3 70,0 30,3 35,2 0,8 няма 

17 

Еквивалентно ниво на шум  

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в гр. Нови 

пазар, ул. “Христо Смирненски” 

№ 61) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 45,5±0,3 50,0 30,2 36,6 0,4 няма 

18 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур   

Lср) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 59,6±0,3 70,0 29,3 39,1 1,2 - 

19 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 108,3±4,4 

Не се 

нормира 
- - - - 

Таблица 4.5-3. Нощно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 55,4±0,3 70,0 23,3 68,7 0,6 няма 

2 Еквивалентно ниво на шум  dB(A) ВВЛМ 143/2020 52,4±0,3 70,0 21,9 69,6 0,4 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

(по измервателния контур-т.2) №1/2015 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,0±0,3 70,0 21,8 68,8 0,8 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 51,8±0,3 70,0 21,6 70,3 0,8 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 51,9±0,3 70,0 21,8 70,2 1,0 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 52,3±0,3 70,0 21,8 70,0 0,8 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 50,5±0,3 70,0 21,6 71,4 1,0 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 55,4±0,3 70,0 21,5 72,2 0,6 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 57,5±0,3 70,0 22,0 68,6 0,6 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 62,2±0,3 70,0 21,8 70,0 0,5 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 65,8±0,3 70,0 21,7 72,1 0,4 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 63,3±0,3 70,0 21,9 71,6 0,6 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 60,9±0,3 70,0 22,1 69,4 0,5 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 58,8±0,3 70,0 21,6 69,0 0,6 няма 

15 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.15) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 58,2±0,3 70,0 21,8 69,9 0,4 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.16) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 58,4±0,3 70,0 22,0 68,9 0,6 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя 

Единиц

а 

на вели-

чината 

Стандарт

и / 

валидира

ни 

методи  

№ на 

образеца  

по 

входящои

зх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

 

Стойност и             

допуск  

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq 

Неопределеност 

Т, 0С RH,  

% 

Vвятър, 

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

17 

Еквивалентно ниво на шум  

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в гр. Нови 

пазар, ул. “Христо Смирненски” 

№ 61) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 43,2±0,3 45,0 22,3  67,3 0,4 няма 

18 
Еквивалентно ниво на шума - 

фонов шум 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 40,4±0,3 

Не се 

нормира 
22,5 68,4 0,4 няма 

19 

Еквивалентно ниво на шум 

(Средно еквивалентно ниво на 

шум по измервателен контур   

Lср) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 59,1±0,3 70,0 21,9 70,0 0,6 - 

20 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
143/2020 107,9±4,4 

Не се 

нормира 
- - - - 
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Изпитванията са извършени от акредитирана лаборатория. Видно от резултатите не се 

констатира превишение на зададените с условията на КР норми на еквивалентно ниво на шум. 

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 12.2.2 "Периодично наблюдение на показателите на шум, 

установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия". 

2020 година. През 2018 година е извършено изпитване за еквивалентните нива 

на шум. Оценка на съответствието е документирана във Формуляр ФОС 12.2.3-

01 „Периодично наблюдение на показателите на шум“. Не са констатирани 

несъответствия. Следващото измерване ще бъде през 2022 г. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

На площадката на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД не се извършва пряко или непряко 

отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 13.1.1. „Периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете”.  

2020 година. Мониторинг на тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито на площадката е извършван 12 пъти, което е документирано в 

съответния формуляр. През периода течове, разливания или други аварии не са 

констатирани. 

• Инструкция ИОС 13.1.4 „Отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и 

опасни вещества”, както и документирането им.  

2020 година. През годината не са регистрирани течове. 

• Инструкция ИОС 10.5 „Периодична проверка на техническото състояние на 

канализационна мрежа на площадката на дружеството, установяване на течове 

и предприемане на действия за тяхното отстраняване ”, както и документирането 

им.  

2020 година. През отчетния период са извършени общо 12 бр. периодични 

проверки /ежемесечно/. Резултатите се документират във формуляр ФОС 10.5-

01 „Проверка на състоянието на канализационната система за отпадъчни води 

на площадката“. 
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4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води. 

 Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на подземни води. 

4.6.2. Собствен мониторинг на почви. 

Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на почви. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР. 

 Инсталацията за изработване на керамични продукти (плочки), чрез изпичане на 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД не разполага със заложена Инвестиционна програма за привеждане 

в съответствие с условията на КР, тъй като инсталацията съответства на законодателството в 

областта на опазване на околната среда и на Най-добрите налични техники (НДНТ). 

6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ 

ТЯХ. 

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации 

или части от тях, разположени на територията на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД. 

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат 

изготвени: 

• План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях; 

• План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.  

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ. 

 

7.1. Аварии. 

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план ВЪТРЕШЕН 

АВАРИЕН ПЛАН. През 2020 г. на производствената площадка не са възниквали аварийни 

ситуации. 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

В изпълнение на Условие 14.2 е разработена и се прилага 
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• Инструкция ИОС 14.2 "Оценка на риска от аварии при извършване на 

организационни и технически промени, предприемане на мерки за 

предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии". 

2020 година. Действия при условия на аварии не са констатирани. 

2020 година. Не е прилаган план за мониторинг при преходни режими на 

работата на инсталацията. Същата е в стабилен режим и не предполага 

възникване на преходни и анормални режими на работа. 

2020 година. Не е планувано прекратяване работата на инсталацията. 

Дружеството не прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на 

работа по силата на Условие 15.4. Такива режими не са дефинирани за работата на Инсталация 

за повърхностна обработка на метали. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР. 

През 2020 г. не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР. 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2020 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 505-Н0/2015 г. 

 

 

Стр. 63/63 

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД 

гр. Нови пазар 9900, ул. „Цар Освободител“ № 43 
Тел.: +359 (0)537 221 00 

е-mail: info@duratiles.bg 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 565-Н0/2018 г. на „ДЮРА-ТАЙЛС БГ” АД. 

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДЧР или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

Подпис:_____________     Дата:  26.02.2021 г. 

Име на подписващия:   НЕДЖМЕТТИН АРМАН 

Длъжност в организацията:  Упълномощено лице 


