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СПИСЪК 
на приложенията към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

КР 111/2016г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан – цех Каспичан 
 
 1. Приложение II.4.1.-2 Схема на производствено-ПП водоснабдяване. 
 

 2. Приложение 1. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ ВОДНИ 
КОЛИЧЕСТВА,  ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА 
КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ В “КЕРАМАТ” АД – КАСПИЧАН, ЦЕХ КАСПИЧАН 
 
 3. Приложение 2. Изчисление на замърсители в атмосферата. 
 
 4. Приложение 3.  Копие на верифициран годишен доклад за емисии на парникови 
 газове на “Керамат”АД – цех Каспичан за 2020 година. 
 
 5. Приложение 4. Изчисляване на ТОС за 2020г. на база резултати от СПИ на газове цех 
Каспичан. 
 
 6. Приложение 5. Емисии на замърсители в производствените отпадъчни води. 
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1. Увод 
 

 

• Наименование на инсталацията: 
 

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, 
включваща Тунелна пещ, с капацитет 198 t/24h 
 

• Адрес по местонахождение на инсталацията:  
9930, гр.Каспичан, общ.Каспичан, обл.Шумен 
ул.”Ал.Стамболийски”  №77 

 
• Регистрационен номер на КР: № 111/2006 г., 
Актуализирано с Решение № 111-НО-ИО-А2 / 2016г. 

 
• Дата на подписване на КР: 07.07.2006год. 
• Дата на подписване на първата актуализация на КР: 28.10.2009г. 

 
• Дата на влизане в сила на КР: 05.08.2006год. 
• Дата на влизане в сила на втората актуализация на КР: 

19.01.2017г. 
 

• Оператор: “Керамат” АД, гр.Каспичан 
 

• Адрес на оператора:  9930, гр.Каспичан, 
ул.”Ал.Стамболийски” №77 

тел. 05327/ 60 – 25 – Централа 
60 – 58 – Изп.Директор 
е-mail: keramat@abv.bg 

 
• Лица за контакти: инж.  А. Панайотова 
 
• Адрес на лицата за контакти: 

тел.   05327/  60 – 25 
         0882 29 09 00 
 
 
 
 

• Описание на дейностите: 
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“Керамат” АД гр.Каспичан е фирма за производство на керамични тухли. 
Като основна суровина за производството на тухли на площадка Каспичан се използва 

мергелна глина, която се доставя от кариерното находище, за което “Керамат” има  сключен 
Концесионен договор за 35 год. 

За достигане на определени свойства, по-лесно изпичане и осъществяване на 
физикохимични процеси в черепа на тухлата, към мергела се добавя глиногоривка.Тя представлява 
съотношение между въглищен шлам и въглища 1:1. С помощта на сандъчен подавател глината и 
глиногоривката се дозират, доовлажняват и се оставят да отлежат в специално глинохранилище до 
7 дни. След престоя в глинохранилището, суровината се подава за доовлажняване, 
обезвъздушаване и формуване. Това става с помощта на вакуум филтър-преса. Формата и 
размерите на изделието се определят от технологичния инструмент – “мундщук”. 

Формуваните керамични блокове се нареждат на специални стилажи, с помощта на които се 
транспортират до сушилните камери за изсушаване. За сушенето се използва сушилен агент, който 
представлява топъл въздух. Той се получава от рекуперативния въздух от пещта. Процесът на 
сушене трае  60-80 часа, в зависимост от сезона и изделието. 
 Следващ етап от производството на тухли е изпичането. 
То се осъществява в тунелна пещ. За целта изсушените тухли се освобождават от стилажите и се 
нареждат на пещни вагони по точно определен по технология начин. Вагоните по релсов път се 
предвижват до пещта и през определен интервал от време се вкарват за изпичане. 

Като основно гориво за изпичане се използва глиногоривната смес, вложена в суровината. 
Тя спомага за т.нар. самоизпичане.  Процесът на изпичане трае 24 часа. Изпечените и охладени 
тухли се разтоварват от вагоните с помощта автоматична поточна линия за разтоварване и 
палетизация. 
 

• Производствен капацитет на инсталацията: 
 

Над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на 
подреждане за една пещ над 300 кг/ м3 - т.3.5 от Приложение 4 към ЗООС. 
 

№ Инсталации 

Позиция на 
дейността по 
Приложение 
№ 4 на ЗООС 

Капацитет 
(m3 и kg/m3) 

Капацитет  
(t/24h) 

Капацитет  
(t/y) 

1. Инсталация за изработване 
на керамични продукти чрез 
изпичане – тухли, включва-
ща 1 бр.Тунелна пещ 

3.5 

1180 m3 
плътност на 

подреждане – 
377,09  kg/m3 

198 40 000 

 
• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до 

управлението на околната среда: 
 

Структурата на управление на фирмата по отношение на околната среда е регламентирана 
чрез въведена Система за управление на околната среда.  
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• РИОСВ: 
 
РИОСВ – Шумен 
9700, гр.Шумен, ул.”Съединение”  № 71, ет.3 
тел.: 054 / 87 49 13 
e-mail: Riosv_shn@icon.bg 

 
 

• Басейнова дирекция:  
 
Басейнова Дирекция “Черноморски район” – център Варна 
9000, гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33 
тел.: 052 / 631 448; 
e-mail: bdvarna@bsbd.org   

 
2. Система за управление на околната среда 
 

2.1. Структура и отговорности. 
 
Ръководството  на “КЕРАМАТ” АД - КАСПИЧАН и ръководният персонал на Дружеството 

осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на 
системата за управление на ОС и ЗБР. Това е тяхната основна отговорност, за практическото 
прилагане на политиката по ОС и ЗБР, дефинирана в Пр-ИС 03.00.(”Политика по управление на 
околната среда и здравето и безопасността при работа”). В необходимите ресурси се включват 
човешки ресурси с техните специфични умения, технически/технологични и финансови ресурси. 

В рамките на съществуващите длъжностни характеристики, на ръководен и изпълнителски 
персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по екология и здравето и 
безопасността при работа. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява 
извършените работи, които са във връзка с ОС и ЗБР. За всеки ранг персонал еднозначно се 
определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. Във фирмените 
процедури, както и в Наръчника по ОС и ЗБР, които са част от документацията на Интегрираната 
система за управление, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са 
еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “КЕРАМАТ” АД – 
КАСПИЧАН. 

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответният персонал 
текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се 
придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност. 

Конкретизиране на отговорностите по общите и конкретни цели по ОС и ЗБР, както и 
свързаните с тях програми за управление, се извършват чрез прилагане на Пр-СУОС 03.00 (“Общи 
и конкретни цели, програми за управление на околната среда”) . При провеждане на вътрешни 
одити, съобразно Пр-ИС 10.00 (“Вътрешен одит”), един от постоянно проверяваните въпроси е 
определяне на съответствието/несъответствието на дадените отговорности по ОС и ЗБР и 
получените резултати от тях. 

Отговорностите на персонала (изпълнителски и ръководен), свързан с продукти, услуги и 
дейности, имащи отношение към ОС и ЗБР, след първоначалното определяне, документиране и 
обявяване, периодично се преглеждат.  

Определянето на отговорностите се извършва в рамките на всяко направление и 
самостоятелно звено от Дружеството, съобразени с изискванията на извършваните дейности от 
персонала. Водещото в тази дейност при всяко звено е продукт, процес или услуга, имащи 

 Март 2021 година 6 

mailto:Riosv_shn@icon.bg


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

отношение към ОС или ЗБР. Под внимание задължително се вземат предвид законовите 
изисквания, както и приетите от Дружеството изисквания на заинтересованите страни. 
 

2.2.Обучение 
 
Ръководството  на “КЕРАМАТ” АД - КАСПИЧАН и ръководният персонал на Дружеството 

осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на 
системата за управление на ОС и ЗБР. Това е тяхната основна отговорност, за практическото 
прилагане на политиката по ОС и ЗБР, дефинирана в Пр-ИС 03.00.(”Политика по управление на 
околната среда и здравето и безопасността при работа”). В необходимите ресурси се включват 
човешки ресурси с техните специфични умения, технически/технологични и финансови ресурси. 

В рамките на съществуващите длъжностни характеристики, на ръководен и изпълнителски 
персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по екология и здравето и 
безопасността при работа. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява 
извършените работи, които са във връзка с ОС и ЗБР. За всеки ранг персонал еднозначно се 
определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. Във фирмените 
процедури, както и в Наръчника по ОС и ЗБР, които са част от документацията на Интегрираната 
система за управление, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са 
еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “КЕРАМАТ” АД – 
КАСПИЧАН. 

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответният персонал 
текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се 
придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност. 

Конкретизиране на отговорностите по общите и конкретни цели по ОС и ЗБР, както и 
свързаните с тях програми за управление, се извършват чрез прилагане на Пр-СУОС 03.00 (“Общи 
и конкретни цели, програми за управление на околната среда”) . При провеждане на вътрешни 
одити, съобразно Пр-ИС 10.00 (“Вътрешен одит”), един от постоянно проверяваните въпроси е 
определяне на съответствието/несъответствието на дадените отговорности по ОС и ЗБР и 
получените резултати от тях. 

Отговорностите на персонала (изпълнителски и ръководен), свързан с продукти, услуги и 
дейности, имащи отношение към ОС и ЗБР, след първоначалното определяне, документиране и 
обявяване, периодично се преглеждат.  

Определянето на отговорностите се извършва в рамките на всяко направление и 
самостоятелно звено от Дружеството, съобразени с изискванията на извършваните дейности от 
персонала. Водещото в тази дейност при всяко звено е продукт, процес или услуга, имащи 
отношение към ОС или ЗБР. Под внимание задължително се вземат предвид законовите 
изисквания, както и приетите от Дружеството изисквания на заинтересованите страни. 

Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и  Специалиста  по екология 
съвместно с ръководния персонал, заявил потребността от обучение и консултирани от 
Представителя на ръководството, разработват проекти на програми за обучение по ОС и ЗБР за 
новата календарна година.  При подготовката на проекта за програмата, на базата на заявките се 
формират целевите групи за обучение, проверява се има ли съответствие на заявките с 
нормативната и законова основа по въпросите на ОС и ЗБР. 
 Годишната програма за обучение, след съгласуване с Представителя на ръководството, се 
представя за утвърждаване от Изпълнителния директор на Дружеството. Нейното ресурсно 
осигуряване се включва в общото ресурсно осигуряване на дейността по обучение на Дружеството.  
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 Отдел ” Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология имат 
задължението да организират изпълнението на програмата за обучение чрез избор на подходящи 
форми на обучение, лекторски екипи, време на провеждане, място за обучение и др. 
 В зависимост от конкретната ситуация или в зависимост от настъпили промени в 
нормативната и законова база по околната среда и здраве и безопасност при работа, както и по 
други обективни причини, лицата, отговорни за разработването на годишната програма за 
обучение могат да бъдат инициатори за включване в утвърдената програма и на допълнителни 
теми за обучение. 
 През 2020 год. бяха проведени следните обучения: 

Проведоха се обучения на отговорни лица по прилагане на екологичното законодателство и 
Системата за производствен контрол. Изработен е годишен план за обучение на работници и 
специалисти по следните теми: 

1 . На 30.06.2020 г Цветанка Николова Статкова,  Кирил Иванов Георгиев, Маргарита 
Петрова Георгиева, Невзат Ахмед Мехмед инж. Даниел Георгиев Данов, Милен Вичков Пенев , 
Нежаат Юмер Мехмед, Маргарита Николова Иванова,Донка Георгиева Христова присъстваха на 
ежегодното обучение по здравословни и безопасни условия на труд организирано от “СТМ – 2000” 
ЕООД в Кабинета на Началник цеха с лектор д-р Владимир Паскалев. Издадени са удостоверения  
на основание на чл. 281 ( 5 )  от Кодекса на труда и чл. 6 (1) т.2 и т.3  от Наредба № РД-07-2 . 

2. Запознаване останалите работници и служители с темите от обучението по ЗБУТ . 
3. Провеждане на практическо проиграване на плана за евакуация при пожар в цеха . 

Протокол от 06.08.2020г. на  учебното занятие. 
 

2.3.Обмен на информация 
 

Обменът на вътрешна и външна информация, в т.ч. и за отчитане на действията на Дружеството 
по ОС и ЗБР има за цел: 

• Представяне на ангажираността на висшето ръководство с екологичните проблеми и 
рисковете за здравето и безопасността при работа, произтичащи от 
продукти/процеси/дейности в “КЕРАМАТ” АД - КАСПИЧАН”, съобразно определената 
политика в Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и 
безопасността при работа”). 

• Съответствие на поставените цели по ОС и ЗБР с провежданата политика по ОС и ЗБР и 
отчитане изпълнението на програми за управление на ОС и ЗБР - Пр-СУЗБР 02.00 и Пр-
СУОС 03.00(”Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”). 

• Решаване на конкретни проблеми и/или задачи, свързани с управлението на ОС и ЗБР. 
Във връзка с подадено заявление № 650/17.10.2008 год.до ИАОС за откриване на сметки в 

Националния регистър за отчитане на издаването, притежанието, предаването, прехвърлянето и 
отмяната на квоти за емисии на парникови газове  фирма «Керамат» АД е включена в цитирания 
регистър и получи сметка на инсталацията. 

Фирма «Керамат»АД участва в схемата  за търговия с квоти  за емисии на парникови 
газове след преиздадено разрешително №12-Н1/2018 г.. 

- Съответствие на поставените цели по ОС и ЗБР с провежданата политика по ОС и ЗБР и 
отчитане изпълнението на програми за управление на ОС и ЗБР - Пр-СУЗБР 02.00 и Пр-СУОС 
03.00(”Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”). 
- Информиране на заинтересовани страни, относно работата на системата за управление на ОС 
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и ЗБР и постигнатите резултати от дружеството. 
- Получаване на актуална информация за интересите и изискванията на заинтересованите 
страни по въпросите на ОС и ЗБР. 
Всички резултати от провеждания мониторинг на ОС в района на Дружеството, резултатите от 

измервания, оценката на съответствието и проведени вътрешните одити се предават на съответния 
ръководен персонал за оценка на постигнатата резултатност по ОС и ЗБР. 

Задължение на висшето ръководство на Дружеството е създаване на условия за получаване, 
поддържане и развитие на двупосочен обмен на информация по провежданата от него политика по 
ОС и ЗБР. 

Ръководството  на “КЕРАМАТ” АД - КАСПИЧАН е отговорно за консултирането на персонала 
за неговите права и задължения на работното място относно ЗБР и ОС, съгласно законовите и 
нормативни изисквания. Консултирането се извършва чрез провеждане на специализирани 
обучения съгласно Пр-ИС 06.00(”Компетентност, обучение и осъзнаване”), чрез провеждане на 
събрания, семинари и др., а така също и чрез провеждане на индивидуални консултации, 
организирани от ръководството на Дружеството със специалисти в съответните области. 
  Проучване мнението на външните заинтересовани страни за въпросите по ОС и ЗБР се 
базира на следенето на предавания и публикации на местните, регионалните и национални медии. 
В тази насока целият ръководен персонал предоставя информация, независимо от нейния характер. 
Материалите, в зависимост от тяхното естество, се предоставят на Представителя на 
ръководството. Той, след предварителната й обработка и анализ от отдел”Технически дейности и 
техническа безопасност”, специалиста по Екология и/или ръководен персонал, имащ отношение 
към проблемите,  я докладва на висшето ръководство 

 
2.4. Управление на документи. 
 
Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща, както 

вътрешните, така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от 
провежданата политика по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съобразно 
Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”) 
и съгласно изискванията на нормативните документи.  

В дейността по управление на вътрешните документи задължително се спазват следните 
правила: 

• 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. 
• Поддържане на хартиен и магнитен носител (текущо и за период от време). 
• Архивиране на регистриращи документи (бланки, протоколи и други формуляри), 

използвани като записи, съобразно изискванията на Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на 
околната среда”). 

В рамките на дружеството се поддържа списък на актуалните прилагани вътрешни 
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документи. При пълномощника на ръководството и в архива на “КЕРАМАТ"АД се съхраняват 
оригиналите на всички вътрешни документи. Списъците, с потребители на вътрешните документи, 
се поддържат от длъжностните лица, отговорни за тяхното разпространение и съхранение. 

За идентификация на статуса във времето за документацията се ползват 
надписи/обозначения, оформени по подходящ начин (чрез печати, залепени табелки с надпис, чрез 
поставяне на постоянно заглавие в текстови файлове, подписване от длъжностни лица и др.): 

• Валидна документация (списък с актуалните документи); 
• Архив, срок за съхранение; 
• Невалидни оригинали; 
• Неконтролируемо копие; 
• Други форми за обозначаване на статуса на документите. 

 
Невалидни или остарели документи своевременно се изземват от работните места, където се 

употребяват, като се заменят с нови. Иззетите документи се унищожават и/или архивират. 
 

Видовете вътрешни документи, използвани в “КЕРАМАТ"АД ", разпределени по нива,  
са: 
• Наръчник на СУОС - документ, отразяващ политиката по околната среда и условия 
на труд, описващ интегрираната системата за управление. Използва се като документ, в който са 
синтезирани изискванията на системите за управление, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и 
ОHSAS 18001:2002, въз основа на утвърдените процедури. При предоставяне на копия на 
Наръчника на интегрираната система извън Дружеството и когато не се следи за неговата 
актуализация, върху всяка страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като 
постоянно заглавие на текстовия файл на този документ. 
• Процедури – документи, описващи функциите на ИС. Разработването и оформянето се 
извършва в съответствие с изискванията на настоящата процедура. Разработва се на две нива – 
първо и второ. В процедурите от първо ниво се дава реда за изпълнение на изисквания към общата 
част на ИС и към двете специализирани части – СУОС и СУЗБУТ. При предоставяне на копие от 
документи извън Дружеството, при което няма да се следи за тяхната актуализация, върху всяка 
страница се поставя надпис – “НЕКОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ”, като постоянно заглавие на 
текстовия файл на този документ. 
• Документи, използвани за записване на данни по околната среда, определени като 
записи, съгласно Пр-СУОС 02.00 (”Аспекти на околната среда”). 
• Програми за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на 
труд. 

• Планове, свързани с управление на околната среда и здравословни и безопасни 
условия на труд. 

 
Видовете външни документи, използвани в Дружеството, отнасящи се до опазване на 

околната среда и здравословните и  безопасни условия на труд, са: 
• Национални и международни стандарти; 
• Национални нормативни документи;  
• Научно – техническа литература и справочни материали; 
• Техническа документация, предоставяна от фирмите производителки на машини, 

съоръжения, апаратура, измервателни средства и други; 
• Документация на клиенти. 
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• База данни с правни и други изисквания: 
• В рамките на “КЕРАМАТ” АД се поддържа актуална база данни, чрез абонамент към 

специализирани организации по разпространение на закони, практики от съдебни 
институции, отменени закони и друга юридическа литература. На нейна основа, 
ръководителите на обособените звена по опазване на околната среда, здравословни и  
безопасни условия на труд и технически надзор поддържат актуални списъци с 
нормативни документи, свързани с дейности и продукти. Те предоставят цитираните 
по-горе списъци на заинтересования персонал, който ще разработва и актуализирва 
документите. 

• “КЕРАМАТ” АД съхранява изискванията на заинтересованите страни, в случай че те 
са документално оформени, както и предоставяната им информация за резултатност 
по околната среда. и условията на труд; 

• Пълномощникът на ръководството подготвя информация за заинтересованите 
страни, като тя се предоставя само с разрешение на Изпълнителния Директор. 
Всички длъжностни лица са задължени да предоставят исканите от Пълномощника 
на ръководството данни, свързани с тяхната дейност в Дружеството. 

  
Документите се намират на разположение на работните места, където е необходимо. 
Документите и записите с данните, представляващи фирмена тайна, както и реда за тяхното 

използване и съхранение, се определят със Оригиналите на стари версии на процедури и 
подменени страници от Наръчника на СУОС се съхраняват за срок, определен от 3 години. 

Документите с външен произход са идентифицирани и тяхното разпространение се 
управлява. Длъжностните лица, от отдел “Техническа експлоатация ” и Специалиста по екология 
са отговорни за тяхното разпространение и съхранение. Не се допуска използването на невалидни 
документи.  
 Във връзка със структурните промени се наложи промяна в списъка на лицата отговорни за 
прилагане на условията от КР ( списъци по Условие 5.3 и Условие 5.4). В тази връзка са запознати 
нови работници с нормативните документи по ОС, като им са раздадени копия от тези документи 
за самообучение. Старите документи са архивирани.   

 
2.5. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
 
Един път в годината, съобразно Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”)., се прави 

преоценка на аспектите на околната среда. Паралелно на това се извършва и оценка на 
съответствието им спрямо изискванията на действащото законодателство. 

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на 
“Керамат” АД – Каспичан, също се прави  оценка за възможностите за съответствие спрямо новите 
законови изисквания. По аналогичен начин стои въпросът и при промяна на изискванията в 
националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на 
съответствието спрямо допълнително поети от Дружеството ангажименти по околната среда. 
Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-
ИС 04.00(”Законови и други изисквания”). 

          
Проблемите в ““КЕРАМАТ”АД се формират от следните източници: 

• Доклади от вътрешни одити – Пр-ИС 10.00; 

• Заключения от прегледи от висшето ръководство; 
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• Протоколи, сигнали и други формуляри за констатирани несъответствия по отношение на 
околната среда или здравето и безопасността при работа – Пр-ИС 05.00, Пр-СУЗБР 04.00; 

• Изисквания, произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-ИС 04.00 

• Информация от заинтересовани страни; 

• Данни за получени несъответствия при въздействията върху ОС в резултат на дейности, 
продукти и услуги; 

• Данни за злополуки, инциденти и несъответствия по отношение на ЗБР; 

• Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, както и 
получени от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти и способност 
за реагиране при тях, съобразно Пр-ИС 08.00. 

 
Решаването на проблемите обхваща: 

• Констатиране на несъответствието; 

• Проучване на причините за несъответствия; 

• Оценяване необходимостта от предприемане на действия, за да не се повтаря 
несъответствието; 

• Определяне и въвеждане на необходимите действия за отстраняване на причините за 
несъответствия; 

• Записване на резултатите от предприетите действия; 

• Прилагане на подходящи мероприятия за предотвратяване на повторение на проблемите, в 
т.ч. и подходящо ново или опреснително обучение; 

• Извършване на преглед на предприетите коригиращи действия. 
 

При прилагане на коригиращо/превантивно действие, имащо отношение към работата на 
система за управление на ОС и ЗБР, се правят промени в конкретни процедури, както и 
актуализация в Наръчника на системата за управление. 

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни 
действия, се извършва от Представителя на ръководството, Отдел “Технически дейности и 
техническа безопасност” и Специалиста по екология. Основните звена на “Керамат”АД, в рамките 
на своята компетентност, участват в прилагането на действията, документирането им,  в т.ч. и при 
провеждането на анализи за ефекта от тях. 

При дефиниране на всяко коригиращо/превантивно действие, съответното длъжностно лице от 
ръководния персонал извършва оценка на значението от неговото прилагане. Значението на един 
проблем, който оказва влияние върху продукти, дейности и процеси се оценява в смисъл на 
потенциалния му ефект върху такива аспекти, като: въздействие върху ОС, здравето и сигурността 
на персонала, финансови разходи, разходи за околна среда, разходи за здравето и безопасността 
при работа, експлоатационни характеристики, задоволяване изискванията на заинтересованите 
страни и др. Предприеманите коригиращи и превантивни действия трябва да са съобразени с 
важността на проблемите и съизмерими с очакваното въздействие върху ОС и ЗБР. 

Забелязаните във всекидневната работа, от оперативния персонал, несъответствия по ОС и ЗБР, 
се документират заедно с оперативната информация в съответните дневници,  изисквани от 
Наредбата за техническа експлоатация,  както и в други нормативни документи по ОС и ЗБР, от 
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отговорни лица от персонала. Дневниците ежедневно се проверяват от Ръководния персонал на 
обособеното звено – цех/отдел/служба и др, който на основа записите в дневниците взема решения 
за провеждане на коригиращи/превантивни действия. 

Листът за коригиращи и превантивни действия се води и съхранява от ръководителя на 
съответното обособено звено, където е забелязано несъответствието и е предприето 
коригиращото/превантивното действие. 

 
2.6. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 
Специално, за действия по предотвратяването на последствията от крупни производствени 

аварии и стихийни бедствия, в Дружеството е налице списък с имената и телефонните номера на 
лицата, имащи ключова важност. Съставът на членовете, както и задачите за изпълнение се 
определят със заповед на Изпълнителния директор. На базата на натрупания опит в дейностите при 
минали инциденти и извънредни ситуации, при управление на околната среда и поддържане на 
условия за безопасност и здраве при работа, за всяко едно обособено звено (цех, отдел, служба и 
др.) ръководният му персонал определя възможностите от възникване на инциденти и извънредни 
ситуации за: 

 - Обект или работно място. 

 - Процес. 

 - Продукт. 
 
 Съдействие на ръководния персонал при определяне на потенциалните инциденти и 
извънредни ситуации ще оказва персоналът на съответното звено, както и отдел “Технически 
дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология. 
 При представяне на вероятността от възникване на инцидент и извънредна ситуация се 
прави диференциране на обхвата – за околната среда и/или за здравето и безопасността. За целта 
информацията се представя в свободна форма за възможните инциденти/извънредни ситуации, 
тяхната степен на въздействие върху ОС, възможните заболявания, наранявания и/или смърт на 
персонала, вероятния обхват и продължителност на проявление и друга подходяща информация. 
 Периодично, но не по-малко от един път в годината вероятността от възникване на 
инциденти и извънредни ситуации се преглежда и актуализира. Резултатите се съхраняват при 
ръководителите на обособените звена. Пълен комплект от документацията за оценката на 
вероятността от възникване на инцидент/извънредна ситуация се съхранява в отдел “Технически 
дейности и техническа безопасност”и при Специалиста по екология. Работата се контролира от 
Представителя на ръководството. 
 Заделянето на ресурси във връзка с подобрения, се извършва при прилагане изискванията на 
Пр-ИС 03.00(“Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”). 

Разработват се процедури за действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации 
и програми за тяхното предотвратяване. 

Съобразно резултатите  от първоначалната оценка или последващата преоценка, за отделни 
обекти, работни места, процеси и продукти, при необходимост се създават годишни програми за 
предотвратяване възникването на инциденти и извънредни ситуации.  
 Един път годишно, а при необходимост и по-често, в зависимост от конкретната ситуация  
по решение на Изпълнителния директор, Представителя на ръководството организира заседание на 
отговорниците при възникване на инциденти и извънредни ситуации, за провеждане на прегледи за 
готовност за реагиране при извънредни ситуации. При подготовката и провеждането на конкретен 
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преглед се включва ръководния персонал на проверяваното обособено звено. Ръководният 
персонал съгласува предварителната програма, изключвайки времето и мястото.  

 Резултати от прегледа се оформят в доклад до Изпълнителния Директор. Той се подписва 
от Представителя на ръководството и длъжностните лица от ръководния персонал, взели участие в 
прегледите. В доклада се описват крайните резултати и се дава оценка за готовността за реагиране 
на персонала. На тази база се дават и препоръки за подобрения. 

При реални действия при инцидент и извънредна ситуация, след овладяване на 
положението и ликвидиране на последиците, се прави анализ на способността за адекватно 
реагиране от страна на персонала. Анализът се извършва от комисия, назначена със заповед на 
Изпълнителния директор и се докладва на заседание,  ръководено от Изпълнителния Директор или 
Представителя на ръководството. На заседанието присъствува и разширен състав от персонала 
(ръководен, изпълнителски), участвал в овладяване на извънредната ситуация. 
 През 2020 г. на територията на цех Каспичан не са регистрирани аварийни ситуации и 
производствени аварии водещи до нарушаване на установените с настоящото КР норми на 
изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. 
 

2.7. Записи 

Записите в “КЕРАМАТ” АД - КАСПИЧАН" 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 на околната среда и 
здравето и безопасността при работа. 

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

Разпространението на документите със записи от интегрираната система се извършва 
съобразно конкретни изисквания на процедурите от интегрираната система. Броят на 
екземплярите, издавани за конкретни потребители, се определя от съдържанието на съответния 
документ (бланка, протокол, сертификат или друг формуляр). В “КЕРАМАТ” АД - КАСПИЧАН” 
АД  по този въпрос са валидни следните правила: 

• Дневници със записи по околната среда и здравето и безопасността при работа се 
водят в един екземпляр; 

• Формулярите се попълват в брой, необходим за заинтересованите от информацията 
направления /сектори/ отдели или длъжностни лица; 

Формулярите, за които се преценява, че трябва да бъдат като контролирани копия, допълнително 
се допълва на ръка информация за издадените екземпляри и пореден номер на контролирания 
екземпляр. 

Архивирането на записите на хартиен / магнитен носител  се осъществява от Техническия 
архив на Дружеството, след тяхното предаване от лицето,  което ги е създало. При архивиране на 
записи, поддържани на магнитен/оптичен носител се прилагат правилата за работа с компютърни 
технологии. 

В рамките на дружеството се използват различни видове документи за регистрация на 
информация по околната среда и здравето и безопасността при работа. Техните конкретни форми 
са дадени в процедурите и работните инструкции от ИС, както и в други външни документи, 
съобразно Пр-ИС 01.00.(“Управление на документите”). Документите, регистриращи данни по 
отношение на системата за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа, 
обхващат дейности като: 
 

• Прегледи на интегрираната система, извършвани от висшето ръководство;  
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• Вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00; 
• Несъответствия, коригиращи и превантивни действия, съобразно Пр-ИС 09.00; 

Планиране на дейностите, съобразно Пр-СУОС 01.00; 
• Създаване и поддържане на програми за управление, съобразно Пр-СУОС 03.00; 
• Контрол на операциите, съобразно Пр-СУОС 04.00; 
• Готовност и реагиране при извънредни ситуации, съобразно Пр-ИС 08.00; 
• Обучение, съобразно Пр-ИС 06.00; 
• Идентифициране на аспектите на околната среда, съобразно Пр-СУОС 02.00 ; 
• Измерване, наблюдение и мониторинг на процесите, свързани с околната среда и 

здравето и безопасността при работа, съобразно Пр-СУОС 05.00; 
• Оценяване на съответствието, съобразно Пр-СУОС 06.00. 

 
Решение за определяне на документите, квалифицирани като записи, взема Ръководният 

персонал на обособените звена, а отговорен, за осъществяването на тази дейност, е целият 
персонал на Дружеството. 

 
 
 

3. Използване на ресурси 
 

Изходни данни за определяне на ефективността от използване на ресурси е работата на 
инсталацията през годината и резултатите от дейността. В таблицата по долу са дадени основни 
показатели за 2020г. 
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Производство и разход на суровини, горива и енергия за цех КАСПИЧАН 2020 година 

Ме 
сец Вид 

Произведена 
продукция 

                         ГОРИВА, t ГЛИНА ВОДА, м.куб. ЕЛ.,  Работа 
на 

инст.по 
Усл.2 

(отр.дни) 

въглища 

шлам слънч. 
люспа 

 
от собствен водоизточник от ВиК MWh 

брой тона кафяви 
черни петро-

кокс 
тона Общо за 

произв. 
за 

кариера 
за 

битови 
нужди 

на инст.по 
Усл.2 

(внос)     

I                         80   0 

II                         20   0 

ІІІ 1НФ 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 25 0 0 
  3,85НФ 0                           

ІV 1НФ 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 33 0 33 0 0 0 

  3,85НФ 0       

V 1НФ 0 1018 0,000 0,000 0,000 144,000 60,000 1221 477 208 269 0 17,094 18 
3,85НФ 169650   

VI 1НФ 91000 2821 0,000 0,000 0,000 348,000 210,000 3385 941 461 480 55 55,276 30 
3,85НФ 431680   

VII 1НФ 208000 2834 0,000 0,000 0,000 385,000 243,000 3401 1337 851 486 98 75,473 31 
3,85НФ 430100   

VIII 1НФ 202000 2660   0,000 0,000 390,000 197,000 3192 1366 907 459 123 72,134 
31 

  3,85НФ 401000     

IX 1НФ 334000 2636 0,000 0,000 0,000 396,000 187,000 3164 1391 871 520 101 39,2 30 
  3,85НФ 345000     

X 1НФ 334000 2633 0,000 0,000 0,000 283,000 190,000 3159 1142 591 551 105 63,383 31 
3,85НФ 345000   

XI 1НФ 0 1499 0,000 0,000 0,000 140,000 90,000 1798 185 107 78 76 65,906 25 
  3,85НФ 270000   
XII 1НФ 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 105 0 0 

  3,85НФ 0   
Общо:   16101 0,000 0,000 0,000 2086,000 1177,000 19321 6872 3996 2876 788 388,466 196 
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3.1. Използване на вода 
 
Използването на вода (производствена и питейно-битова) на площадка Каспичан, става 

съгласно изискванията на Закона за водите и спазване на условията в него. 
Използването на вода за производствени нужди става от собствен шахтов кладенец, за който 

има издадено Разрешително за водоползване от МОСВ, Басейнова дирекция “Черноморски район” 
– гр.Варна  № 1196/03.10.2002г. С Решение № 519/09.10.2009г. на Директора на БДЧР е  издадено 
ново Разрешително за водовземане № 2153 0067 / 09.10.2009г. Последното разрашително е №2153 
0158/29.09.2016г.  

Водата за промишлени нужди се използва по няколко направления: 
• За навлажняване на суровината в процеса на подготовката ú за пресоване; 
• За обработка на мергелната глина на кариерата; 
• За оросяване на площадки и пътища за предотвратяване на неорганизирани емисии. 

Използването на вода за питейно-битови нужди става чрез актуален договор за 
водоснабдяване с предприятие на  водоснабдителната система на “ВиК” – гр.Шумен  № 
25/19.03.2018 год.  

Съгласно Условие 8.1.3. от КР не трябва да  се превишават количествата използвана вода за 
производствени нужди (вкл. охлаждане), от посочените в Таблица 8.1.3 
 

Таблица 8.1.3 
Инсталация Количество свежа вода, m3/t 

Инсталация за изработване на керамични 
продукти чрез изпичане – тухли, включваща 
Тунелна пещ 

1.01 

 
Поради настъпили промени в работата на инсталацията, състоящи се в замяна на вакуум 

помпата, работеща на воден флуид с такава работеща с автономна охлаждаща система на 
минерално масло, се намали реалният разход на вода в инсталацията по Условие 2. При подаване 
на документите за ново разрешително за водовземане се направиха реални разчети за потребност 
от промишлена вода и полученото ново разрешително е с годишен лимит от 57 200 м3, 
разпределени така: 

• За промишлени цели – до 40 550 м3/год.; 
• За охлаждане –  до 16 650 м3/год. 

Предвидените количества вода за охлаждане е за вакуум помпата с работен флуид вода 
(помпа ПВД 30), която е резервна за вакуум пресата и се използва при авария в помпата на маслен 
флуид, но до момента (от преминаването и на масло) не се е налагало да работи на вода. 

Количеството използвана вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) от шахтовия 
кладенец се отчита ежемесечно чрез измервателни устройства, обозначени в Приложения  ІІ.4.1-1 и  
ІІ.4.1.2 от Заявлението и по монтирано измервателно устройство за отчитане разхода на 
промишлена вода за обработка на глината на кариерата, обозначено в Приложение II.4.1-2 от 
Заявлението. Приложение II.4.1-2 е приложено към доклада. 

Наличието на едно разходомерно устройство, отчитащо общо употребената на площадката 
промишлена вода и лимитираният разход от 1.01 м3/т готова продукция, наложи монтиране на 
разходомерно устройство, отчитащо разхода на вода за работа на кариерата като част от общия 
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разход. На 14.10.2009г. бе монтиран водомер с фабр.№ 05  00887, отчитащ водата за пълнене на 
резервоара за работа по обработка на глината на кариерата  / през 04.2013 се налага смяната му с 
нов поради повреда/.  

Изчисленията показват, че промишлената вода за обработка на глината на кариерата е 
съществена част от общия разход на площадката. 

В таблицата по-долу е посочено реално употребеното количество вода за производствени 
нужди за работа на Инсталацията по Условие2 за 2020 г. след отчитане и приспадане водата 
употребена за кариерата. Произведената готова продукция  за  2020 год. е  16101 тона.  
 

Годи-
на 

Източ-
ник 

Количество свежа 
вода за промишлени 

нужди, м3 
(по показания на 
общия водомер) 

От тях:  

Количество 
свежа вода за 

охлаждане,  
м3 

Вода за 
производствени 
нужди, само за 
Инсталацията 
по Условие 2, 

м3 

Вода за 
обработка на 
глината на 
кариерата, 

м3 

20 
Шахтов 
кладе-

нец 
6872 0 3996 2876 

* Вода за кариерата се отчита реално по разходомерно устройство .  
Използването на вода се докладва в Таблица 3.1. 

Таблица  3.1. 

Източник на 
вода 

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР m3/t 

Използвано 
годишно 

количество 
m3/у 

Използвано 
количество за 

единица 
продукт 

m3/t 

Съответствие 

Шахтов 
кладенец 1,01 3996 0.248 Да 

 
  

В изпълнение на Условие 8.1.4. от КР, през 2020 год. са извършени 4 (три) проверки на 
съоръженията, изграждащи затворения оборотен цикъл за оросителната система и са съставени 
протоколи: 

- Протокол № 1 / 24.04.2020 год. – Съоръжение на оросителната система в Глиноприемно. 
Проверените съоръжения са  в изправност. 

- Протокол № 2 / 30.06.2020 год. – Съоръжение на оросителната система в Глиноприемно.  
Проверените съоръжения са в изправност. 

- Протокол № 3 / 30.09.2020 год.- Съоръжение на оросителната система в Глиноприемно. 
Проверените съоръжения са в изправност.  

Протокол № 4 /24.11.2020 год. - Съоръжение на оросителната система в Глиноприемно. 
Проверените съоръжения са в изправност.   

Обобщение: 
 - брой извършени проверки: 4; 
 - брой установени несъответствия: 0; 
 - причини за несъответствията: 0; 
 - предприети коригиращи действия: 0. 
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 Условие 8.1.5. е отпаднало от ново КР111/2016. В изпълнение на КР11/2016 водата 
използвана за производствени нужди да не превишава количеството от Таблица 8.1.3- или само 
годишна норма за ефективност на водата  , m3/t. 

 
Условие 8.1.7. Докладване-Таблица 3.1 
 
3.2. Използване на енергия 
 
При измерването на количествата използвана електроенергия се спазват както разпоредбите 

на действащото законодателство, така също и изискванията на ПР-СУОС 05.00. “Мониторинг и 
измерване”. 

Измерването на използваната електроенергия за производствени нужди за площадката се 
извършва съгласно РИ СУОС 05.02.01-2016 и “Методика за изчисляване на консумираната 
електроенергия от инсталацията в “Керамат” АД цех Каспичан”, посредством следните 
измервателни устройства: 

• Тройно тарифен електромер тип МТ 830 “Искра” Словения – фабр. № 35647222 – 
обща изразходвана електроенергия. 
Eлектромера е подменен с нов от енергийният доставчик “Е-ОН” с цел 
дистанционно отчитане на електроенергията. 

• Двойнотарифен електромер модел А4Y5Д, фабр. № 3883446 – изразходвана 
електроенергия - администрация. 

Съгласно Методика за определяне на процесите, основен консуматор на електроенергия от 
инсталацията по Условие 2, за основен консуматор е определен участък сушилни. 

Разработена е и се прилага РИ-СУОС 06.02.01-2016, която определя реда и начина за оценка 
на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата, 
разрешени в КР, установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия, 
предприетите коригиращи действия и тяхното документиране. 

Съгласно издаденото КР на “Керамат” АД  №111/2016, общото количество консумирана 
електроенергия, използвана за производствена дейност, не трябва да надвишава следните 
количества: 

 
 
 
 

Наименование на инсталацията Консумация на електроенергия, MWh/t 
Инсталация за изработване на керамични 

продукти чрез изпичане – тухли, включваща 
Тунелна пещ, с капацитет 198  t / 24h 

0,0725 

 
Годишната консумация на електроенергия на инсталацията по Условие 2 за производството 

на единица продукт, е посочена в дадените по-долу таблици и е резултат от прилагане на РИ СУОС 
05.02.01-2016 и “Методика за изчисляване на консумираната електроенергия от инсталацията в 
“Керамат” АД. Разбивката по месеци е представена в обобщаващата таблица към т.3. 
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година Произведена продукция Използвана електроенергия-- MWh/у 
за Инсталацията по Условие 2 брой тона 

2020 
 
1 HФ   -   1 205 000 
3,85НФ – 2 379 130 

 
16101,01 

 
388,466 

 
  
            Консумацията на енергия за Инсталацията по Условие 2 се докладва в таблица 3.2. 

Таблица 3.2. 

Електроенергия 
2020г. 

MWh/y 

Количество за 
единица продукт, 

съгласно КР, 
MWh/t 

Използвано количество за 
единица продукт, MWh/t Съответствие 

388,466 0,0725 0,0241 Да 
 

В изпълнение на Условие 8.2.2.1. са въведени дневници за ежемесечно отчитане на 
електроенергията по монтираните електромери от 01.08.2006 год. По този начин стриктното  
прилагане на РИ СУОС 05.02.01-2016 (“Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
количествата електроенергия”) води до по-коректно изчисляване на електроенергията за 
производствени нужди. 
 
 Обобщение: 
   - брой извършени проверки:    8; 
   - брой установени несъответствия:   0; 
   - причини за несъответствието:    0; 
   - предприети коригиращи действия:   0. 
 

В изпълнение на Условие 8.2.2.3. е разработена е и се прилага  РИ-СУОС 04.02.01-2016,, 
която определя реда и начина за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на 
технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия в Инсталация за изработване 
на керамични продукти чрез изпичане – тухли и да документира резултатите от изпълнението й. 
Разработен е и е утвърден План-график за 2020 за проверка на електропреобразувателни 
съоръжения в “Керамат”АД – цех Каспичан. 

Направени са 2 бр.проверки за състоянието на електропреобразувателните съоръжения и са 
съставени 2 броя протоколи. Не са констатирани неизправности на ел.съоръженията.  

 
 
 
 
 
Обобщение: 
  - брой извършени проверки:      2 
  - брой съставени констативни протоколи:     2 
  - брой установени несъответствия:      0 
  - причини за несъответствията:       0 
  - предприети коригиращи действия:       0 
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 
Във връзка с използваните количества суровини, спомагателни материали и горива при 

работа на инсталацията по Условие 2, “Керамат” АД, цех Каспичан има разработени  работни 
инструкции към условията от КР (РИ - СУОС 04.03.01, РИ-СУОС 04.04.01, РИ-СУОС 05.03.01, РИ-
СУОС 06.03.01, РИ-СУОС 06.04.01.) 

Тези инструкции задължително определят: 
- реда и начина за измерване/изчисляване на използваните количества суровини и 

горива (Условие 8.3.2.1.); 
- оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини и 

горива (Условие 8.3.2.2.) 
 
Използваните суровини, спомагателни материали и горива по месеци за 2020 г. са дадени 

таблицата към т.3 и Таблици 3.3.1, 3.3.2, на база произведена продукция за 2020 г.– 
16101,01 тона. 

 
Таблица 3.3.1. 

Суровини 

Количество за 
единица продукт, 
съгласно КР [t/t 

продукт] 

Употребено 
годишно 

количество [t] 

Количество за 
единица 
продукт 

[t/t продукт] 

Съответствие, 
Да/Не 

Глина(сухо 
вещество) 2,11 19321 1,20 Да 

 
С актуализираното с Решение № 111-НО-ИО-А2/2016г. Комплексно разрешително се 

променят Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.1.(1) по отношение суровини и горива и разходните 
норми за тях.  

 
Таблица 3.3.2 

Горива 

Количество за 
единица про-

дукт, съгласно 
КР [t/t продукт] 

Употребено 
годишно 

количество [t] 

Количество 
за единица 

продукт 
[t/t продукт] 

Съответс-
твие 

Да / Не 

Въглищен 
шлам 0,416 2086 0,1296 Да 

    
 

 Обобщение: 
   - брой извършени проверки:    8 
   - брой установени несъответствия:   0 
   - причини за несъответствието:  --- 
   - предприети коригиращи действия:   0 
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3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти 

 
Разработена е РИ-СУОС 06.04.01-2019 (“Инструкция за поддръжка и периодична проверка 

на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и горива”) и е 
въведен Дневник съгласно изискванията, определени в Условие 8.3.4. и Условие 13. от КР  
№111/2016. Инструкцията е задължителна за изпълнение от персонала на цеховете и обособените 
звена, където са разположени и са в експлоатация съоръжения и площадки за съхранение на 
суровини и горива. 

През 2020 год. са извършени проверки за съхранение на суровини и горива и са съставени 
протоколи както следва: 

 
 
• Складове и площадки за съхранение на суровини и горива – 3 проверки по Условие 

8.3.4.1: 
- Протокол № 1 / 04.08.2020г. за проверка на площадки: депо за глина (открит склад №3) 

Купа е оросен. 
- Протокол № 2 /02.10.2020г. за проверка на депо за суровини. Слънчогледовата люспа е под 

навеса в бекове.Няма разсипани суровини в покрития склад. 
- Протокол № 3 /02.12.2020 г. за проверка на депо за глина, пепел и въглища.Глината е на 

огромен куп зад цеха.Оросен е целия.Фабриката не работи.Фабриката не работи. 
  

Обобщение: 
   - брой извършени проверки:  3; 
   - брой установени несъответствия: 0; 
   - причини за несъответствието:  0; 
   - предприети коригиращи действия: 0. 

 
• Резервоар за дизелово гориво и обваловка – 4 проверки по Условие 8.3.5 и 

 Условие 8.3.6: 
- Протокол № 1 / 21.05.2020г. за състояние на резервоара за ДГ.Заключено е 

помещението.Има налични инструкции и информационни листи. 
 - Протокол № 2 / 21.07.2020г. за обваловката и състоянието  на резервоара за ДГ. Корпуса е 

цял.Фундамента е стабилен.Няма разлив на гориво от резервоара за дизелово гориво. 
- Протокол № 3 / 21.09.2020г. за състояние на резервоара за ДГ.Резервоара за дизелово 

гориво е в заключено обваловано помещение. Налични са актуални инструкции. 
- Протокол № 4 / 20.11.2020г. за обваловката и състоянието на резервоара за ДГ; Резервоара 

за дизелово гориво има 1/3 гориво, поради спиране на фабриката за зимния период. 
 Обобщение: 
   - брой извършени проверки:  4; 
   - брой установени несъответствия: 0; 
   - причини за несъответствието:  0; 
   - предприети коригиращи действия: 0. 
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда. 
 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 
(ЕРЕВВ) и PRTR. 

 
В Таблица 1 са дадени веществата – замърсители, контролирани по Комплексно 

разрешително №111/2006г, актуализирано с Решение № 111-НО-ИО-А1 / 2009г. и издадено 
Разрешително за емисии на парникови газове № 12/2009г на МОСВ и актуализирано Комплексно 
разрешително №111/2016г . 
 
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 

№ CAS 
номер Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 
пренос на 
замърсите
ли извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производ-
ство, обра-
ботка или 
употреба 

(колона 3) 

във въздух 
(колона 1а) 

във води 
(колона 

1в) 

в почва 
(колона 

1с) 

Kg/год. Kg/год Kg/год Kg/год. Kg/год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1# 74-82-8 Метан (CH4)  (1166 с/)1     

2# 630-08-0 Въглероден 
оксид (CO)  (1445 с/)1     

3# 124-38-9 Въглероден 
диоксид (СО2) 

– (6094 c/)2 - - -  

5# 10024-97-2 Диазотен 
оксид (N2O)  (70 с/)1     

8 #  
Азотни 
оксиди  
(NOx / NO2) 

 (5128 с/)1 - - - - 

11 #  Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

 (39629 с/)1 - - - - 

12 #  Общ азот -  
3 50 000 10 000 10 000 

23 # 7439-92-1 
Олово и 
съединенията 
му (като Pb) 

(0e/)4 20 20 50 50 

76#  

Общ 
органичен 
въглерод 
(ТОС) 

 ( 1576 м/)4     

76 #  ХПК/3 - - (289 м/)5 - - - 

80 #  

Хлор и неор-
ганични 
съединения 
(като HCl) 

 (0e/)4 - - - 10 000 

84 #  
Флуор и 
неорганични 
съединения 

 (0e/)4 - - - 10 000 
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(като HF)  

86#  

Фини прахо-
ви частици 
 < 10 µm (PM 
10) 

— (16101 с/)1 - - - - 

 
Заключение: Не се наблюдават превишения на емисионните прагове. 

1 – Данните са от Методика за изчисляване по балансови методики (Приложение 2). 
2 – Данните за СО2 са от верифицирания доклад за емисии на парникови газове за 2019г. 

(Приложение 3). 
 3 – Не е предвиден мониторинг на азот в отпадните води по КР. 
 4 - Определен е на база СПИ на газове в атмосферата (Приложение 4). 

5 –  Определена на база СПИ на отпадни води (Приложение 5) 
  

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
 

4.2.1. Резултатите от емисионните измервания, съгласно изискванията на Наредба № 6 
/26.03.1999 год. на МОСВ, на неподвижните източници на емисии в цех Каспичан, са посочени в 
дадените по-долу таблици. 

Съгласно действащото Комплексно разрешително  на «Керамат» АД, операторът извършва 
СПИ, съгласно приложените в КР таблици- честотата на измерване е определена на : веднъж 
годишно.  

 
 

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №1 (Камерна сушилня) 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

мониторинг1 

Съответ-
ствие 

брой / % 
Непре-
къснат 

мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
диоксид (СО2) 

mg/Nm3 -  Не е рег-
ламентиран 

Не е рег-
ламентиран - 

Азотни оксиди  
(NOx / NO2) 

mg/Nm3 500  0 Веднъж 
годишно 100 

Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

mg/Nm3 750  0 Веднъж 
годишно 100 

Олово и съеди-
ненията му 
(като Pb) 

mg/Nm3 3 
 

0,005* Веднъж 
годишно 100 

Хлор и неорга-
нични съеди-
нения (като 
HCL) 

mg/Nm3 30 

 

0,0 Веднъж 
годишно 100 

Флуор и неор-
ганични 
съединения 
(като HF)  

mg/Nm3 5 

 

0,1* Веднъж 
годишно 100 
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Прах/ФПЧ mg/Nm3 40  0,3* Веднъж 
годишно 100 

Органични 
вещества, оп-
ределени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 20 

 

1,603 Веднъж 
годишно 100 

 
*- по- малко от границата на количествено определяне на метода 
 
 
Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №2 (Камерна сушилня) 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

мониторинг1 

Съответ-
ствие 

брой / % 
Непре-
къснат 

мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
диоксид (СО2) 

mg/Nm3 -  Не е рег-
ламентиран 

Не е рег-
ламентиран - 

Азотни оксиди  
(NOx / NO2) 

mg/Nm3 500  0 Веднъж 
годишно 100 

Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

mg/Nm3 750  0 Веднъж 
годишно 100 

Олово и съеди-
ненията му 
(като Pb) 

mg/Nm3 3 
 

0,005* Веднъж 
годишно 100 

Хлор и неорга-
нични съеди-
нения (като 
HCL) 

mg/Nm3 30 

 

0,0 Веднъж 
годишно 100 

Флуор и неор-
ганични 
съединения 
(като HF)  

mg/Nm3 5 

 

0,1* Веднъж 
годишно 100 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 40  0,3⃰ Веднъж 
годишно 100 

Органични 
вещества, оп-
ределени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 20 

 

1,603 Веднъж 
годишно 100 

*- по- малко от границата на количествено определяне на метода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Март 2021 година 28 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №3 (Камерна сушилня) 
 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

мониторинг1 

Съответ-
ствие 

брой / % 
Непре-
къснат 

мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
диоксид (СО2) 

mg/Nm3 -  Не е рег-
ламентиран 

Не е рег-
ламентиран - 

Азотни оксиди  
(NOx / NO2) 

mg/Nm3 500  0 Веднъж 
годишно 100 

Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

mg/Nm3 750  0 Веднъж 
годишно 100 

Олово и съеди-
ненията му 
(като Pb) 

mg/Nm3 3 
 

0,005* Веднъж 
годишно 100 

Хлор и неорга-
нични съеди-
нения (като 
HCL) 

mg/Nm3 30 

 

0,0 Веднъж 
годишно 100 

Флуор и неор-
ганични 
съединения 
(като HF)  

mg/Nm3 5 

 

0,1* Веднъж 
годишно 100 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 40  0,3⃰ Веднъж 
годишно 100 

Органични 
вещества, оп-
ределени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 20 

 

16,567 Веднъж 
годишно 100 

 
*- по- малко от границата на количествено определяне на метода 
 
Таблица 2.4. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №4 (Камерна сушилня) 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

мониторинг1 

Съответ-
ствие 

брой / % 
Непре-
къснат 

мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
диоксид (СО2) 

mg/Nm3 -  Не е рег-
ламентиран 

Не е рег-
ламентиран - 

Азотни оксиди  
(NOx / NO2) 

mg/Nm3 500  0 Веднъж 
годишно 100 

Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

mg/Nm3 750  0 Веднъж 
годишно 100 

Олово и съеди-
ненията му 
(като Pb) 

mg/Nm3 3 
 

0,005* Веднъж 
годишно 100 
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Хлор и неорга-
нични съеди-
нения (като 
HCL) 

mg/Nm3 30 

 

0,0 Веднъж 
годишно 100 

Флуор и неор-
ганични 
съединения 
(като HF)  

mg/Nm3 5 

 

0,1* Веднъж 
годишно 100 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 40  <0.3⃰ Веднъж 
годишно 100 

Органични 
вещества, оп-
ределени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 20 

 

3,206 Веднъж 
годишно 100 

 
*- по- малко от границата на количествено определяне на метода 
 
Таблица 2.5. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №5 (Камерна сушилня) 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

мониторинг1 

Съответ-
ствие 

брой / % 
Непре-
къснат 

мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
диоксид (СО2) 

mg/Nm3 -  Не е рег-
ламентиран 

Не е рег-
ламентиран - 

Азотни оксиди  
(NOx / NO2) 

mg/Nm3 500  0 Веднъж 
годишно 100 

Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

mg/Nm3 750  0 Веднъж 
годишно 100 

Олово и съеди-
ненията му 
(като Pb) 

mg/Nm3 3 
 

0,005* Веднъж 
годишно 100 

Хлор и неорга-
нични съеди-
нения (като 
HCL) 

mg/Nm3 30 

 

0,0 Веднъж 
годишно 100 

Флуор и неор-
ганични 
съединения 
(като HF)  

mg/Nm3 5 

 

0,1* Веднъж 
годишно 100 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 40  <0.3⃰ Веднъж 
годишно 100 

Органични 
вещества, оп-
ределени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 20 

 

13,360 Веднъж 
годишно 100 

*- по- малко от границата на количествено определяне на метода 
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Таблица 2.6. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №6 (Камерна сушилня) 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

мониторинг1 

Съответ-
ствие 

брой / % 
Непре-
къснат 

мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
диоксид (СО2) 

mg/Nm3 -  Не е рег-
ламентиран 

Не е рег-
ламентиран - 

Азотни оксиди  
(NOx / NO2) 

mg/Nm3 500  0 Веднъж 
годишно 100 

Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

mg/Nm3 750  0 Веднъж 
годишно 100 

Олово и съеди-
ненията му 
(като Pb) 

mg/Nm3 3 
 

0,005* Веднъж 
годишно 100 

Хлор и неорга-
нични съеди-
нения (като 
HCL) 

mg/Nm3 30 

 

0,0 Веднъж 
годишно 100 

Флуор и неор-
ганични 
съединения 
(като HF)  

mg/Nm3 5 

 

0,1* Веднъж 
годишно 100 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 40  0,3⃰ Веднъж 
годишно 100 

Органични 
вещества, оп-
ределени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 20 

 
11,757 

 
Веднъж 
годишно 100 

 
 
 
Таблица 2.7. Емисии в атмосферния въздух – изпускащо устройство №14А (Тунелна пещ) 
 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота 
на 

мониторинг1 

Съответ-
ствие 

брой / % 
Непре-
къснат 

мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Въглероден 
диоксид (СО2) 

mg/Nm3 -  Не е рег-
ламентиран 

Не е рег-
ламентиран - 

Азотни оксиди  
(NOx / NO2) 

mg/Nm3 500  29,33 Веднъж 
годишно 100 

Серни оксиди 
(SOx /SO2) 

mg/Nm3 750  46,33 Веднъж 
годишно 100 

Олово и съеди-
ненията му 
(като Pb) 

mg/Nm3 3 
 

0,005* Веднъж 
годишно 100 

 Март 2021 година 31 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

Хлор и неорга-
нични съеди-
нения (като 
HCL) 

mg/Nm3 30 

 

0,0 Веднъж 
годишно 100 

Флуор и неор-
ганични 
съединения 
(като HF)  

mg/Nm3 5 

 

0,1* Веднъж 
годишно 100 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 40  29,102 Веднъж 
годишно 100 

Органични 
вещества, оп-
ределени като 
общ въглерод 

mg/Nm3 20 

 

16,032 Веднъж 
годишно 100 

*- по- малко от границата на количествено определяне на метода 
 
Мониторинга на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е извършен от 

акредитирана лаборатория «Пехливанов инженеринг» ООД – гр.София, ул.»Мърфи» № 
16,притежаваща Сертификат за преакредитация с рег.№ 5 ЛИК от БСА, на 14.06.2020 год. 
Пробовземанията са направени на 10.09.2020г÷18.09.2020 

След получаване на протоколите с писмо  с вх. № 02В-03-36 от 02.10.2020 г. е внесен в 
РИОСВ-Шумен «Доклад за получените резултати от собствени периодични измервания на вредни 
вещества в отпадъчните газове, изпускани от неподвижни източници» на «Керамат» АД за 
подобект цех Каспичан. 

С писмо  изх. №-ОЧВ-03--36/08.10.2020г. е Утвърден «Доклада за получените резултати от 
собствени периодични измервания на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от 
неподвижни източници» на «Керамат» АД- цех Каспичан. 
 Обобщение: 
   - брой емисионни измервания:  7; 
   - брой установени несъответствия: 0; 
   - причини за несъответствието:  0; 
   - предприети коригиращи действия: 0. 

 
4.2.2. Прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани 

емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката. 
• През 2020 г. не са постъпвали жалби или оплаквания от граждани и съседни фирми за 

интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката. Разработена е и се 
прилага Ри –  СУОС 04.06.01 за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. 

• За ограничаване неорганизираните емисии на прах се прилагат заложените мерки от 
действащите работни инструкции към КР (Ри – СУОС 06.06.01). и направените проверки от 
длъжностните лица на фирмата. Съставени  са следните протоколи : 

- Констативен Протокол № 1 / 21.05.2020 г. за извършена проверка на Площадка за 
съхранение на ГП. Двора е полупразен.Продукцията е продадена. Запалане на 14.05.2020 

 - Констативен Протокол № 2 / 21.08.2020 г. за извършена проверка на депо за въглища, 
шлам Площадката е пълна с ГП.Палетите са фолирани.. 

- Констативен Протокол № 3 /21.11.2020 г. за извършена проверка на Площадка за 
съхранение на ГП. Фабриката е спряна за зимния период.Продукцията запълва целия двор и е 
покрита с наилони. 
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Технологията за производство в “Керамат” АД, цех Каспичан не изисква използване на 
летливи органични съединения. 

 
 Обобщение: 
   - брой извършени проверки:  3; 
   - брой установени несъответствия: 0; 
   - причини за несъответствието:  0; 
   - предприети коригиращи действия: 0. 

 
 
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води   
Във връзка с условията в КР са разработени Работни инструкции от СУОС, свързани с: 
 Контрол на работата на пречиствателните съоръжения. 
Във връзка с изпълнение на Условие 10.1.1.3. от КР е разработена Работна инструкции от 

СУОС  (Ри-СУОС 05.04.01), свързана с мониторинг на функционирането и състоянието на 
пречиствателното съоръжение – Трикамерна септична яма. 

Във връзка с изпълнение на Условие 10.2.1.3. от КР е разработена Работна инструкции от 
СУОС  (Ри-СУОС 04.08.01), свързана с мониторинг на функционирането и състоянието на 
пречиствателното съоръжение – Три броя каскадно свързани утаители. 

За периода януари – декември 2020 г. на територията на площадка Каспичан са направени 
следните вътрешни проверки на: 

• Пречиствателното съоръжение – Трикамерна септична яма: 
- Протокол № 1 / 06.08.2020 г. за извършена проверка на Трикамерна септична яма. 

Септичната яма е с бетонен капак(плоча). Другите две са плътно затворени с метален капак и 
дървен.Измерването на показателите на отпадна вода за първото шестмесечие се осъществи и 
нямаше отклонение от нормата. 

   ●  Шахта преди заустване в градски колектор. На 08.07.2020 е взета проба отпадна вода от 
смесен поток отпадни води от РШ 1 – последна 

На 04.11.2020 е взета проба за всички показатели по комлексно- втора за годината. 
- Протокол № 2 / 06.11.2020 г. за извършена проверка на Трикамерна септична яма 
Капаците са на място, състоянието им е добро. При направената проверка от В и К 

лаборатория на отпадна вода всички показатели са в норма. 
 
 Пречиствателно съоръжение –Три броя каскадно свързани утаители (водосборници): 
- Протокол № 1 / 27.05.2020 г. за извършена проверка на Пречиствателно съоръжение – Три 

броя каскадно свързани утаители (водосборници) .Няма вода във водосборника. Поникнала е трева. 
Решетката е чиста –защитените езера са празни 

 - Протокол № 2 / 27.08.2020 г.- за извършена проверка и оценка на съответствието на 
утаителна камера.Няма вода. Тревата е изсъхнала . Има решетка на тръбата 

 - Протокол № 3 / 28.10.2020 г. за извършена проверка на  Последен утаител. Голяма суша 
тая година.Вода няма.Трите езера празни. 
 Обобщение: 
   - брой извършени проверки:  3; 
   - брой установени несъответствия: 0; 
   - причини за несъответствието:  0; 
   - предприети коригиращи действия: 0. 
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 Проверка и поддръжка на канализационната система. 
За периодична проверка на канализационната система е разработена и се прилага работна 

инструкция  (Ри-СУОС 04.09.01). 
За периода януари – декември 2020 г. на територията на площадка Каспичан са направени 

следните вътрешни проверки на: 
-  Протокол № 1 /17.07.2020 г. за извършена проверка на дъждовна  канализациа. Шахтите 

са с капаци , но дъжд нее валял отдавна-суша голяма 
-  Протокол № 2 /17.11.2020г. за извършена проверка на приемни шахти на дъждовна 

канализация . Всяка година се почистват и подготвят за зимния период.  
 Обобщение: 
   - брой извършени проверки:  2; 
   - брой установени несъответствия: 0; 
   - причини за несъответствието:  0; 
   - предприети коригиращи действия: 0. 

 
 
 Емисии в отпадъчните води. 
Разработена е и се прилага Работна инструкция за извършване на собствен мониторинг на 

отпадъчни води (Ри-СУОС 05.05.01). Мониторинг се извършва на смесен поток отпадъчни води 
(производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни). 

Съгласно Условие 10.1.3.2. количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток, се 
изчисляват на база разработена инструкция. Инструкцията дава алгоритъм за изчисляване на 
заустваните количества в смесен поток, който почива на обективни данни от: 

• Консумирана питейна вода от В и К мрежата за определен период на база фактури за  
отчетени и платени количества. Приемаме, че цялото количество питейна вода се превръща в 
битово-фекални води, тъй като за питейни нужди се ползва минерална вода от специално 
поставени апарати; 

• Консумирана промишлена вода от шахтовия  кладенец  на  база  консумирани и  
отчетени количества за определен период от измервателните устройства. Една част от тях са за 
обработка на глината на кариерата, а друга за обработка на суровините (глина + глиногоривка) до 
формоването. Тези количества няма да влязат в изчисленията, тъй като не формират отпадни води, 
а се изпаряват при сушенето; 

• Вземане данни от Национален институт по метеорология и хидрология за падналите 
количества валежи в региона, които за 2020. са 501 л/м2. Информацията е налична на сайта на 
Института на адрес http://info.meteo.bg/.  

Общата площ на площадката заедно с кариерата за глина е 205 000 м2. Площта на 
производствената площадка на цех Каспичан е 115 210 м2.  Около 50% от повърхността на 
площадката (57600 м2) е бетонирана, асфалтирана или представлява покривни конструкции, а 
останалата е  тревни и залесени площи. 

Падналите валежи върху тревните и залесени площи попиват 100% в почвата и не формират 
дъждовни отпадъчни води. 

Приемаме, че 90% от падналите на кариерата (площ 89790 м2) валежи също са попили в 
наораната глина или са се влели в трите каскадно свързани утаителя и са останали там. Основание 
за това е сравнително сушевата година и запълването на обема на водосборниците през по-
голямата част от годината не надхвърля 60%. 

Формирането на дъждовните води става основно от покривните конструкции на 
производствения корпус и площадката за готова продукция, площтта на покривите на складове и 
административна сграда. Общата площ на покривните конструкции на изброените сгради е около 

 Март 2021 година 34 

http://www.meteo.bg/main.php?page=main&lang=bg
http://info.meteo.bg/


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

15 000 м2. Приемаме, че 90% от падналите върху тази площ валежи директно се вливат в 
дъждовната канализация, а останалите 10% се изпаряват до вливането им в канализацията. 

Останалите площи от повърхността на площадката – пътища, открити складове, 
неизползваеми сгради и съоръжения с площ  42 600 м2 формират около 20% от падналите на 
квадратен метър валежи -  основната част от водите попиват в дълбочина, а друга  се изпарява по 
пътя до вливането им във вътрешната канализационна мрежа или не се вливат в нея.  

Така за годишно количество формирани дъждовни води в канализационната мрежа се 
получава: 

Qдъжд.= Qкар. + Qпокр. + Qплощ., където 
 
Qдъжд - количество формирани дъждовни води в канализационната мрежа, м3; 
Qкар - количество формирани дъждовни води от кариерата за глина, м3; 
Qпокр. - количество формирани дъждовни води от покривни конструкции и площадки, м3; 
Qплощ - количество формирани дъждовни води от открити площи, пътища, складове, м3. 
 

Qдъжд.= 89 790 х 0,501 х 0,1+15 000 х 0,501 х 0,9+42 600 х 0,501 х 0,2 
 = 4498,479+6763,5+4268,52=15530,499 m3  
 

     За посочения период имаме следните данни за консумирани на площадката количества води 
и формирани дъждовни води в канализационната мрежа за 2020 год.: 

 
 
 

 

Източник месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Общо 

 за 
2020 г. 

Питейна вода 
от  
В и К, м3 

 80 20 25 - - 55 98 123 101 105 76 105 788 

От собствен 
водоизточник: 
шахтов 
кладенец – 
общо, в това 
число: за ох-
лаждане,  за 
произв. нужди 
и за кариера, 
м3 

Общо 0 0 0 33 477 941 1337 1366 1391 1142 185 0 6872 
Охла-
ждане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Про-
изв. 
нужди 0 0 0 0 208 461 851 907 871 591 107 0 3996 

Кари-
ера 0 0 0 33 269 480 486 459 520 551 78 0 2876 

Дъждовни води,  м3  15530,499 
 

На база на гореизложеното можем да съставим следната формула за изчисляване на 
заустваните в смесена канализация отпадни води за 2020г.: 
Qгод. = Qбф + Qохл. + Qдъжд.,  където 
 
Qгод. – общо  годишно количество зауствани отпадни води; 
Qбф  – количество битово-фекални води ≈ консумираната питейна  вода от В и К; 
Qохл. – условно чисти отпадни води за охлаждане; 
Qдъжд. – формирани дъждовни води заустени в канализацията. 
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Така за количествата, зауствани отпадъчни води от 01.01.2020г. – 31.12.2020г. в точка на 
заустване РШ 1 на площадка Каспичан се получава: 
QІ – XІІ =788 + 0 + 15530,499 = 16318,499 м3 
Qсредно дневно=16318,499 : 365 = 44,71 м3/ден 
 

Емисиите в отпадъчните води се докладват в Таблица 3., където са посочени параметрите и 
емисионните ограничения в отпадните води. Таблицата се попълва за всяка точка на пробовземане 
и за всяко измерване. 

 
Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово- фекални 

и / или дъждовни) в канализация – от последна ревизионна шахта, преди заустване в градски 
колектор на гр. Каспичан, измерени на 08.07.2020г за първото полугодие на 2020г. 

Таблица 3.1. 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ
ствие 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

m3/ ден 
m3/ час 
m3/ год. 

79,8 
5,98 

25 530,00 

44,71 
1,863 

16318,5 
Веднъж на 6 месеца Да 

рН pH 
единици 6,5 – 9,0 8,2± 0,8 Веднъж на 6 месеца Да 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 200 90 ± 0,8 Веднъж на 6 месеца Да 

БПК5 mg/dm3 400 41 ± 2 Веднъж на 6 месеца Да 
ХПК mg/dm3 700 91 ±4 Веднъж на 6 месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,3 Веднъж на 6 месеца Да 
 

Данните за резултатите от мониторинга за първото полугодие са от Протоколи от изпитване 
№ 329/ 08.07.2020г. и № 330/ 08.07.2020г на Лаборатория «Отпадни води»- «Водоснабдяване и 
канализация – Шумен» ООД  .  

 
 
Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово- фекални 

и / или дъждовни) в канализация – от последна ревизионна шахта, преди заустване в градски 
колектор на гр. Каспичан, измерени на 04.11.2020г. за второ полугодие на 2020г. 
  
     Таблица 3.2. 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ
ствие 

Дебит на 
отпадъчните 

води 

m3/ ден 
m3/ час 
m3/ год. 

79,8 
5,98 

25 530,00 

44,71 
1,863 

16318,5 
Веднъж на 6 месеца Да 

рН pH 
единици 6,5 – 9,0 8,25 ± 0,08 Веднъж на 6 месеца Да 

Неразтворени 
вещества mg/dm3 200 8,1 ± 0,7 Веднъж на 6 месеца Не ⃰ 

БПК5 mg/dm3 400 4,4± 0,6 Веднъж на 6 месеца Да 
ХПК mg/dm3 700 15,3± 1,4 Веднъж на 6 месеца Да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,3 Веднъж на 6 месеца Да 
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Данните за резултатите от мониторинга за второто полугодие са от Протоколи от изпитване 
№ 1036/04.11.2020г. и  № 1037/04.11.2020г на Лаборатория «Отпадни води» – ПСОВ – Шумен  

Данните за дебит на отпадъчните води са получени чрез изчисляване на количествата по РИ 
– СУОС 05.07.01-2019.  Изчисленията са показани по-горе. 

 
За оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в 

разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) е разработена и се прилага работна 
инструкция  (Ри-СУОС 06.17.01). Оценката се извършва на база измерените и документирани 
емисии в отпадъчните води на база собствени периодични измервания. За база за оценката се 
ползват данните от дневника за мониторинга по РИ-СУОС 05.05.01, а количествата по РИ-СУОС 
05.07.01.  
 По-долу са представени извършените оценки на съответствието на резултатите от 
мониторинга на отпадъчните води. Критерий за определяне на съответствието са ИЕО по КР, а 
ограниченията поставени в Договора с ВиК-дружеството са това, към което трябва да се стремим в 
бъдещата си работа. 
 
Обобщение: 
   - брой извършени проверки:  2 
   - брой установени несъответствия: - 
   - причини за несъответствието:  - 
   - предприети коригиращи действия: - 
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Индекс на документа              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Ри-СУОС-06.17/1-1 

 
ОЦЕНКА  НА СЪОТВЕТСТВИЕТО  НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЯ МОНИТОРИНГ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  В 
РАЗРЕШИТЕЛНОТО ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ 

ДЕЙСТВИЯ В “КЕРАМАТ” АД – КАСПИЧАН, ЦЕХ КАСПИЧАН 
 

Протокол № 329/08.07.2020г.;  
Протокол № 330/08.07.2020г.;  
 

Показател Резултати от 
мониторинга 

Индивидуални 
емисионни 

ограничения за 
смесен поток 

отпадъчни 
води 

Съответс
твие 

 
Да / Не 

Пределно 
допустими 

концентрации на в-
ва произв.отп.води 
по Договор с В и К 

дружеството 

Съответствие 
 

Да / Не 

Предприети 
коригиращи действия 

Количество, м3 7765 12 765/6 мес. Да    
Активна реакция  рН 8,2 ±0,8 6,5 – 9,0 рН Да 6,5 – 8,5 Да  
Суспендирани 
вещества  90±8 200 mg/dm3 Да 60 mg/dm3 Не Почистване на шахтата  

БПК 5 41±2 400 mg/dm3 Да 25 mg/dm3 Да  
ХПК  91±4 700 mg/dm3 Да 125 mg/dm3 Да  
Нефтопродукти <0,3⃰ 10 mg/dm3 Да 0,30 mg/dm3 Да  
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Индекс на документа             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Ри-СУОС-06.17/1-1 

 
ОЦЕНКА  НА СЪОТВЕТСТВИЕТО  НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЯ МОНИТОРИНГ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ  В 
РАЗРЕШИТЕЛНОТО ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ 

ДЕЙСТВИЯ В “КЕРАМАТ” АД – КАСПИЧАН, ЦЕХ КАСПИЧАН 
 

Протокол № № 1036 / 04.11.2020г.; Протокол №1037 / 04.11.2020г 
 

Показател 
Резултати от 
мониторинг

а 

Индивидуални 
емисионни 

ограничения за 
смесен поток 

отпадъчни 
води 

Съответс
твие 

 
Да / Не 

Пределно 
допустими 

концентрации на в-
ва произв.отп.води 
по Договор с В и К 

дружеството 

Съответствие 
 

Да / Не 

Предприети 
коригиращи действия 

Количество, м3 7765 12 765/6 мес. Да    
Активна 
реакция  рН 8,25 ±0,08 6,5 – 9,0 рН Да 6,5 – 8,5 Да  

Суспендирани 
вещества  8,1 ±0,7 200 mg/dm3 Да 60 mg/dm3 Да   

Нефтопродукти <0.3 10 mg/dm3 Да 0,30 mg/dm3 Да  
БПК 5 4,4±

 
0,6 400 mg/dm3 Да 25 mg/dm3 Да  

ХПК  15,3±
 
1,4 700 mg/dm3 Да 125 mg/dm3 Да  
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4.4.Управление на отпадъците. 
 
4.4.1. Отпадъци предадени за обезвреждане/ оползотворяване извън площадката. 
Съгласно издаденото “Комплексно Разрешително на “Керамат” АД  № 111/2016”  

отпадъците, генерирани на площадка Каспичан, се разрешава да бъдат предавани за 
оползотворяване, преработване и рециклиране,  единствено на лица и фирми, притежаващи 
документ по чл.67 и / или 78 от ЗУО или притежаващи КР. 

„Керамат” АД има сключени договори с фирми, притежаващи необходимите лицензи и 
документи съгласно нормативните изисквания: 

• Договор №LL-2009-094 от 07.07.2009 г. с фирма “БАЛБОК- ИНЖЕНЕРИНГ”АД 
гр.София.- за отпадък с код 20 01 21*(флуоресцентни тръби и други отпадъци 
съдържащи живак); 

• Договор с фирма «АЛ и КО»АД гр.Шумен от 16.05.2019г. – за отпадък 13 02 
05*(нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа);  

• Рамков договор с фирма «ЕВРОМЕТАЛ-Шумен»АД гр. Шумен подновен от 
22.02.2021г. – за отпадък 16 01 17 (отпадъци от черни метали); отпадък  16 06 01*      
( оловни акумулаторни батерии) 

• Договор Д 1322-К/01.01.2020г. за поемане на задължение по оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, сключен с “ЕКОБУЛПАК”АД, гр. София – за отпадък 
ПВС фолио. 

• «Метатех» ООД гр. Шумен, изкупуване на черни и цветни метали с код  
16 01 17; 12 01 01. 

• Договор фирма ”Примекс” ЕООД от 12.06.2019 г. гр. Шумен- за отпадък с код  
16 01 03(излезли от употреба гуми); 

 
4.4.2. Образуване на отпадъци. 
4.4.2.1. Производствени отпадъци образувани пряко при производствения процес от 

Инсталацията по Условие2. 
В Таблица 4  е представена информация за количеството образувани на площадката 

отпадъци за 2018 г., временното съхранение, транспортирането и съответствието им по условията в 
КР. 

Произведена готова продукция за 2020г. – 16101  т.  
 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 

Временно 
съхране-
ние на 

площадка
-та /№ на 
площад-

ката/ 

Транспор-
тиране - 
собствен 

транспорт 
/ външна 

фирма 

Съот-
ветст-

вие 
 

Да/Не 

Количе
ства,оп
ределен
и с КР, 

t/y 

Реално 
измере-
но, t/y 

Количест
-ва, опре-
делени с 

КР, t/t 

Реал-но 
измере
нo, t/t 

Отпадъчни 
керамични изделия, 
тухли, керемиди, 
плочки и строителни 
материали (печен 
брак) 

10 12 08 1980 144 0,05 0,009 Площадка 
№1 

Собствен 
транспорт Да 
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Сгурия, шлака и 
дънна пепел от котли 
(с изключение на 
пепел от котли, 
упомената в код 10 
01 04) 

10 01 01 800 3,98 0,02 0,0002 Площадка 
№1 

Собствен 
транспорт Да 

 
От  анализа на данните в Таблица 4 за генерираните годишни количества производствени 

отпадъци, става ясно,че образуваните на площадката отпадъци не надвишават разрешените 
годишни количества по КР.  

Съгласно Условие 11.7. се документират годишното количество образуван отпадък за 
всяка инсталация и продукт от КР 111/2016г. 
 

4.4.2.2. Производствени отпадъци образувани от цялата площадка. 
 

Отпадък Код 

Годишно количество Временно 
съхранение на 
площадката 

/№ на 
площадката/ 

Транспортира
не - собствен 
транспорт / 

външна 
фирма 

Съот-
ветст-

вие 
 

Да/Не 

Количест-
ва, опреде-
лени с КР, 

t/y 

Реално 
измере-
но, t/y 

Стърготини, стружки 
и изрезки от черни 
метали 

12 01 01 3,0 0,150 Площадка №33 Външна фирма Да 

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01 8,0 0,285 Площадка №37 Външна фирма Да 
Излезли от употреба 
гуми 16 01 03 25 0 Площадка №34 Външна фирма Да 
Черни метали 16 01 17 200 0,250 Площадка №36 Външна фирма Да 
Нехлорирани мотор-
ни, смазочни и масла 
за зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 10 0,200 Площадка №35 Външна фирма Да 

Опаковки, съдържа-
щи  остатъци от 
опасни вещества или 
замърсени с опасни 
вещества (метални 
варели) 

15 01 10* 2,0 0,0 Площадка №35 Външна фирма Да 

Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 0,09 0  Площадка №32 Външна фирма  Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 16 06 01* 0,8 0 Площадка №32 Външна фирма Да 
Смеси от бетон, тух-
ли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамич-
ни изделия, различни 
от упоменатите в 17 
01 06 

17 01 07 400 0,350 Площадка №1А Собствен 
превоз Да 
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Обобщение: 
   - брой извършени проверки:  4 
   - брой установени несъответствия: 0 
   - причини за несъответствието:  0  
   - предприети коригиращи действия: 0 

 
 
4.4.3. Оползотворяване на отпадъци. 
В Таблица 5  е представена информация за оползотворяване и обезвреждане на 

образуваните на площадката отпадъци, и съответствието им по условията в КР.  
 
 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 

Оползотвор
яване на 

площадка-
та, т 

Обезвреж- 
дане  на 
площад- 
ката,т 

Име на външната 
фирма, 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/
обезвреждане 

Съответ-
ствие 

Отпадъчни керамични 
изделия, тухли, кереми-

ди, плочки и 
строителни материали 

(печен брак) 

10 12 08 R5:63   --- Няма Да 

Нехлорирани моторни 
смазочни масла 13 02 05* R9:     0,200 --- ----- Да 
Материали, негодни за 
консумация или 
преработване ( от 
слънчогледова люспа) 

02 03 04 R3:  1177 ---- ---- Да 

      
През настоящата година продължава влагане на печен брак в суровината за производство на 

тухли във връзка с въвеждане в експлоатация на реализираната мярка от ИППСУКР в съответствие 
с Условие 11.5.3. 

На 11.12.2009г. влиза в сила актуализираното Комплексно разрешително с Решение на 
Министъра на околната среда и водите № 111-НО-ИО-А1/2009г. В него се предвижда 
възможността за оползотворяване на площадката на отпадък с код 10 12 13 “Утайки от пречистване 
на отпадъчни води на мястото на образуване”. Т.нар. кейк  се доставя от площадката на “Рока 
България”АД и  се влага в рецептурата за производство на тухли чрез специално изградена 
автоматична инсталация. През 2012, 2013, 2014 , 2015, 2016,2017, 2018,2019 и 2020 год. не е 
приеман кейк от “Рока България”АД 

 
 През 2017 година влезе в сила ново КР 111/2016. Условие 11.5.5. е ново и с него се 
разрешава оползотворяването с код R3………….. и R 5 …………………….на  
 - 02 03 04 –Материали, негодни ........(от слънчогледова люспа) 
- 03 01 05 – Трици, талаш.........(дървесни стърготини) 
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4.4.5. Събиране, приемане и временно съхранение на отпадъците. Третиране и 
транспортиране на отпадъци. Оценка на съответствието. 

През 2020 год. в «Керамат» АД, цех Каспичан във връзка с Условие 11.2 „Приемане на  
отпадъци за третиране” от новото КР 111/2016 е направена проверка. Годишно количество 
разрешено  за третиране е 6000 т/г, а оползотвореното е 1177т/г.  

През 2020 година са предадени 0,750 т. Стърготини, стружки и изризки отчерни метали на 
фирма „Еврометал-Шумен” АД с която имаме договор за изкупуване на този отпадък. 

Относно оценка на съответствието на събирането на отпадъците: Не е констатирано 
несъответствие при направената проверка.Относно временното съхраняване на опасни отпадъци : 
Не са констатирани несъответствия на съхранението в складовите помещения.  На площадката на 
“Керамат“АД се третират и оползотворяват само част от производствените отпадъци – печен брак 
и нехлорирани моторни смазочни масла, за което стана дума по-горе. Транспортиране на отпадъци 
извън площадката става само със специализиран транспорт на чужди фирми.  

 
Обобщение: 
 - брой извършени проверки:2 
 - брой установени несъответствия: 0 
 - причини за несъответствията:0 
 - предприети коригиращи действия: 0 
 
 
 
По Условие 11.5.1 и 11.6.1 –„ На притежателя се разрешава  да предава  за оползотворяване, 

в т. ч. за рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията 
на площадката, единствено на лица притежаващи документ по чл.67 и / или по чл. 78 от ЗУО или 
коплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз 
основа на писмен договор, или да ги предава при реда и при спазване на  изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно 
превози на отпадъци”, докладвам , че: 

През 2020 година са предадени 1,369 т Хартиени и картонени опаковки на фирма 
«Метарекс» ООД с която имаме договор за изкупуване на този отпадък. 

През 2020 година са предадени 0,900 т. излезли от употреба гуми на фирма „Примекс” 
ЕООД с която имаме договор за изкупуване на този отпадък. 

През 2020 година са предадени 1,600 т. Черни метали на фирма „Еврометал-Шумен” АД с 
която имаме договор за изкупуване на ози отпадък. 

 
 
4.5. Шум. 

 
4.5.1. Жалби от живущи около площадката: 

“Керамат” АД се намира в източната промишлена зона на гр.Каспичан. Най - близките 
жилищни сгради се намират на 500 метра от площадката. 
 Поради ниската звукова мощност и звуково налягане, измерени по границите на имота, при 
максимално (100%) натоварване на мощностите през деня, няма постъпили жалби от гражданите. 

4.5.2. Резултати от извършени наблюдения на общата звукова мощност на 
площадката. 
 Съгласно Условие 12.2.2. от КР се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години 
на показателите по Условие 12.2.1., а именно: обща звукова мощност на площадката и нива на 
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звуково налягане в определени точки по оградата на площадката. Такова измерване е правено през 
2019г.  

През 2019 бе сключен Договор между “Керамат” АД и ЛИМСУ към ЦИЕС гр.Стара Загора,  
за еднократни измервания и изпитвания за определяне на еквивалентно ниво на шума и обща 
звукова мощност. 

Съгласно горепосоченият договор през изтеклата година са направени такива замервания. 
Данните от тях са посочени в Протокол № 160/13.09.2019 г., издаден от ЛИМСУ към ЦИЕС 
гр.Стара Загора. Резултатите от замерванията се съхранявят на площадката.  

 
 
 
 
В Протокол №160/13.09.2019 са показани мястото на измерването и нивото на звуковото 

налягане на шумовите емисии на площадка Каспичан. 
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4.5.3. Срокове за докладване. 
На основание чл.23 от Наредба №2 /05.04.2006 г. за дейността на Националната система за 

мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 
представяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда собствени 
периодични измервания на емисии на шум са внесени през 2019г., излъчвани от площадката на 
“Керамат”АД, гр. Каспичан, цех Каспичан с писмо : Вх.№ ОА-3199 / 09.10.2019г. 
  
 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 
 
С издаденото КР 111/2016г. на “Керамат”АД – Каспичан не се изисква собствен мониторинг 

на подземни води и почви.  
Изисква се мониторинг на подземните води произтичащ от издаденото разрешително за 

водовземане.През 2016 е подновено разрешително за водовземане №2153/29.09.2016. Пробите се 
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вземат веднъж годишно и резултатите от мониторинга се докладват пред БДЧР – Варна. 
Резултатите от анализите на пробите от шахтов кладенец цех Каспичан за 2020г. са докладвани 
пред БДЧР – Варна с писмо изх. № 117/24.08.20г., а резултатите са представени с Протокол от 
изпитване № 856/кв от 10.08.2020г.  

По Условие 13.1  докладвам ,че няма тръбороводи на територията на Керамат с 
природно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества . 

Няма установени разливи и течове на опасни вещества през изтеклата 2020 година. 
По Условие 14.3 докладвам, че се води дневник за регистрация на аварийни ситуации, 

такива през изтеклата 2020 няма ригистрирани. 
 
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие  с 

условията на КР (ИППСУКР) 
 
5.1. Дейности и срокове за изпълнение на ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА 

“КЕРАМАТ” АД, гр. Каспичан – цех Каспичан, за привеждане в съответствие с условията на 
Комплексното разрешително 
 

№ по 
ред Дейности 

Инвес-
тиции 

/лв/ 

Нача
ло 

/дата/ 

Край 
/дата/ Резултати от дейността Метод за 

контрол 

1. 

 
 
 
 

Газификация на тунелна пещ на база 
природен газ, прогнозна консумация 

до 400 Nm3/h 

 
 
 
 
 
 
 

400 000 

 
 
 
 
 
 
 

11.07. 
2005 

г. 

 
 
 
 
 
 
 

31.10. 
2007г. 

Редуциране до минимум емисиите на 
CO, SO2, въглеводороди. Привеждане 
и поддържане на емисиите на прах в 
допустимите норми, съгласно Наредба 
№ 1/27.06.2005г. за норми за 
допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в 
атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии. 
Изпълнение на Условие 3.6.1 

РИОСВ 

2 
Автоматизирана горивна 

инсталация за твърдо гориво 
«БЕРНИНИ». 

 
340 000 

   
Намалямаве  на вредните емисии РИОСВ 

3 

 
Използване на кейка,образуван от 
“РОКА България”АД в 
производството на тухли като 
суровина, компонент от рецептурата 
на “Керамат”АД – цех Каспичан. 

 

 
- 

 
 

11.12.
2009г 

  
Оползотворяване на отпадък 

РИОСВ 

       

4 

През 2017 година влезе в сила ново 
КР 111/2016. Условие 11.5.5. е ново 
и с него се разрешава 
оползотворяването с код R3...и R 5 
...на  
 - 02 03 04 –Материали, негодни 
....(от слънчогледова люспа) 
- 03 01 05 – Трици, 
талаш...(дървесни стърготини) 

 

- 2017  Намалямаве  на вредните емисии 

РИОСВ 

        
       

 
 

 2020 година 48 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

 
 
5.2. Изпълнение на дейностите от програмата за отчетния период. 

  Въпреки трудностите по реализация на Мярка1 от ИППСУКР за цех Каспичан, Дружеството 
счита, че е намерило алтернативен вариант за автоматизация и интензификация на горивните 
процеси в тунелната пещ с въвеждане на разработки от НДНТ. Изгради се  автоматизирана горивна 
инсталация за твърдо гориво «БЕРНИНИ».  

С процедурата по разрешаване на планираната промяна по реда на чл.124, ал.3, т.2 от ЗООС, 
се включи и планирана промяна във връзка с инвестиционното предложение за използване на кеика, 
образуван от «Рока България»АД, в производството на тухли като суровина, компонент от 
рецептурата на «Керамат»АД. 

 
1. Замяна на мярка №1 от Инвестиционна програма за привеждане в съответствие към 

Комплексно разрешително №111 / 2006г. на “Керамат”АД – цех Каспичан, гр. Каспичан – 
Изграждане на горивна инсталация с твърдо гориво за тунелна пещ; 

2. Използване на кейка, образуван от “РОКА България”АД в производството на тухли 
като суровина, компонент от рецептурата на “Керамат”АД – цех Каспичан. 

 С Решение № 111-НО-ИО-А1/2009г. от 28.10.2009г. на Министъра на МОСВ е 
актуализирано КР №111/2006г. и влезе в сила от 11.12.2009г. 

През 2010 год.се осъществи влагането на кейка като компонент. Вложени бяха 30,06 т. През 
2012 , 2013 ,2014 , 2015,2016, 2017, 2018, 2019 и 2020г. кейк не е влаган в производството. 
 3.Използване на 02 03 04 –Материали, негодни ... и 03 01 05 – Трици, талаш .. 

През 2017 година влезе в сила ново КР 111/2016.  
Условие 11.5.5. е ново и с него се разрешава оползотворяването с код R3...и R 5 ...на  

 - 02 03 04 –Материали, негодни ....(от слънчогледова люспа) 
- 03 01 05 – Трици, талаш...(дървесни стърготини) 
 През 2020 се влагат 1177т - 02 03 04 –Материали, негодни ....(от слънчогледова люспа) като 
глиногоривка . 

 
  
 5.3. Резултати от изпълнението на Инвестиционната програма. 
 С въвеждане в експлоатация на автоматизираната горивна инсталация за твърдо гориво 
«БЕРНИНИ» и особено след въвеждане на специалното гориво за нея – петролен кокс, значително се 
подобри ефективността на горивния процес. Поради високата калоричност на петрококса и ниското 
пепелно съдържание се намали значително разхода на гориво и образуваната сгурия от изгарянето 
му. От 2017 се въведе и използването на отпадък от сл.люспа , като глиногоривка. Това значително 
намали емисиите. 

Показателен е факта и за емитираните парникови газове от въглероден диоксид, за които 
Дружеството докладва чрез верифициран доклад във връзка с издаденото Разрешително за емисии на 
парникови газове. Количеството емисии на парникови газове отнесено към единица продукция за 
2020 г. е ~0,378 т СО2 на тон готова продукция,. 
   

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях. 
   
  Пускането на инсталацията е на 14.05.2020г., -Документиране на действията по 
пускане и спиране на Инсталацията по Условие 2 - на основание РИ-СУОС 04.17.01 «Инструкция 
за спиране и пускане на инсталацията по Условие 2». Главното съоръжение от инсталацията – 
Тунелната пещ е влязла в режим 58 часа след запалването. 
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            С писмо изх. № 143/17.11.2020г. е уведомена РИОСВ – Шумен за временно 
прекратяване на дейността на площадката.  Представен е и план за видовете ремонтни работи по 
време на престоя от 25.11.2020г. до 15.03.2021 г. във връзка със зимния период и за извършване на 
планирани ремонтни работи. 
  Документирането на пусканията и спиранията на Инсталацията по Условие 2, 
включително и аварийни такива, е направено съгласно РИ-СУОС 05.08.01 «Инструкция за  
документиране на действията по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2». Информацията 
се съхранява на площадката. 
 

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения. 
7.1.Аварии. 
За отчетния период няма възникнала производствена авария на територията на площадка 

Каспичан.  
  7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 
издадено КР. 

За отчетния период няма възражения и оплаквания, свързани с дейността на инсталацията 
на територията на площадка Каспичан. 
   
  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 № 111 / 
2016г. на «Керамат»АД, гр. Каспичан, цех Каспичан. 
  Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от 
този доклад на трети лица. 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис: .......................................      Дата: ….........2021 г. 
                гр. Каспичан 
 
Име на подписващия: инж.Даниел Георгиев Данов 
 
Длъжност в организацията: Изпълнителен директор 
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Приложения към Годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено 

КР 111/2016г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан, 
цех Каспичан 
за 2020 година 
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Ри-СУОС-06.01/1-1 
 

Индекс на документа              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Ри-СУОС-06.01/1-1 

 
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА,  ПРИЧИНИТЕ ЗА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ В “КЕРАМАТ” АД – КАСПИЧАН,  
ЦЕХ КАСПИЧАН 

Година 2020 
 

Месец 

Общо 
консумирана 

вода от шахтов 
кладенец по 

разходомерно 
устройство 

м3 

Разход на 
вода на тон 

продукт,  
общо на 

площадката, 
 м3 /  тон  

Нор-
ма, 
м3/т 

Съответств
ие, на база 

общо 
консумиран

а вода 
Да / Не, 

 причини 

Разход на 
вода за 

производст
во за 

Инсталация
та по 

Условие2, 
 м3  

Нор-
ма, 
м3/т 

Разход на 
вода на тон 

продукт, при 
работа 

наИнсталаци
ята по 

Условие2, 
 м3 /  тон  

Съответст
вие на база 
конс. вода 

за 
Инсталаци

ята по 
Условие 2. 

Да / Не, 
 причини 

Коригиращо действие 

 Януари  
 
 
 
 

6872 

 
 
 
 
 
 

0,427 1,01 

 
 
 
 
 
 

Да 
 

 
 
 
 
 
 
 

3996 
1,01 

 
 
 
 
 
 

0,248 

 
 
 
 
 
 

Да 

Цеха не работи 
Февруари Цеха не работи 
Март Цеха не работи 
Април Цеха не работи 
Май - 
Юни - 
Юли - 
Август - 
Септември - 
Октомври - 
Ноември - 
Декември Цеха не работи 
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Приложение 2 

Емисии на замърсители в атмосферата. 
Емисии на серен диоксид SO2 

Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Черни вносни въглища Данни за дейността t 0,000 
 (Домбас) Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,9509 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 159 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Кафяви местни Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,2091 
  Дейност А GJ 0   
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 1700 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Шлам Данни за дейността t 2086,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,175 
  Дейност А GJ 23311,05   
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 1700 

  
  Годишна емисия Е t 39,629 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Брикетна пепел Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,978 
  Дейност А GJ 0   
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 175 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Мат.негодни да консум. Данни за дейността t 1177,000 
или прераб.(от сл.люспа) Долна топлина на изгаряне GJ/t 15,460 
02 03 04 Дейност А GJ 18196,42 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 0 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Общи емисии на серен диоксид (SO2) от горивни процеси: kg/y 39629 

             Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО БАЛАНСОВИ 
МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, ИЗПУСКАНИ В 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на околната среда и 
водите /необнародвана в ДВ/  
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Приложение 2 
Емисии на замърсители в атмосферата. 

Емисии на азотен диоксид NO2 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Черни вносни въглища Данни за дейността t 0,000 
 (Домбас) Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,9509 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 569 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Кафяви местни Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,2091 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 220 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Шлам Данни за дейността t 2086,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,175 
  Дейност А GJ 23311,05 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 220 

  
  Годишна емисия Е t 5,128 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Брикетна пепел Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,978 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 140 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Мат.негодни да консум. Данни за дейността t 1177,000 
или прераб.(от сл.люспа) Долна топлина на изгаряне GJ/t 15,46 
02 03 04 Дейност А GJ 18196,42 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 0 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Общи емисии азотен диоксид (NO2) от горивни процеси: kg/y 5128 

             Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО 
БАЛАНСОВИ МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, 
ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на 
околната среда и водите /необнародвана в ДВ/  
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Приложение 2 
Емисии на замърсители в атмосферата. 

Емисии на метан (CH4) 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Черни вносни въглища Данни за дейността t 0,000 
 (Домбас) Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,9509 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 1 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Кафяви местни Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,2091 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 50 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Шлам Данни за дейността t 2086,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,175 
  Дейност А GJ 23311,05 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 50 

  
  Годишна емисия Е t 1,166 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Брикетна пепел Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,978 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 15 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Мат.негодни да консум. Данни за дейността t 1177,000 
или прераб.(от сл.люспа) Долна топлина на изгаряне GJ/t 15,46 
02 03 04 Дейност А GJ 18196,42 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 0 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Общи емисии метан (CH4) от горивни процеси: kg/y 1166 

             Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО 
БАЛАНСОВИ МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, 
ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на 
околната среда и водите /необнародвана в ДВ/  
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РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

Приложение 2 
Емисии на замърсители в атмосферата. 

Емисии на въглероден оксид (CO) 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Черни вносни въглища Данни за дейността t 0,000 
 (Домбас) Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,9509 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 0 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Кафяви местни Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,2091 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 62 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Шлам Данни за дейността t 2086,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,175 
  Дейност А GJ 23311,05 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 62 

  
  Годишна емисия Е t 1,445 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Брикетна пепел Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,978 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 100 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Мат.негодни да консум. Данни за дейността t 1177,000 
или прераб.(от сл.люспа) Долна топлина на изгаряне GJ/t 15,46 
02 03 04 Дейност А GJ 18196,42 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 0 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Общи емисии въглероден оксид (CO) от горивни процеси: kg/y 1445 

             Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО 
БАЛАНСОВИ МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, 
ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на 
околната среда и водите /необнародвана в ДВ/  
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РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

Приложение 2 
Емисии на замърсители в атмосферата. 

Емисии на двуазотен оксид (N2O) 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Черни вносни въглища Данни за дейността t 0,000 
 (Домбас) Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,9509 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 159 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Кафяви местни Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 26,2091 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 0 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Шлам Данни за дейността t 2086,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,175 
  Дейност А GJ 23311,05 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 3 

  
  Годишна емисия Е t 0,070 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Брикетна пепел Данни за дейността t 0,000 
  Долна топлина на изгаряне GJ/t 11,978 
  Дейност А GJ 0 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 3,5 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Вид на горивото: Параметър Единица Данни 
Мат.негодни да консум. Данни за дейността t 1177,000 
или прераб.(от сл.люспа) Долна топлина на изгаряне GJ/t 15,46 
02 03 04 Дейност А GJ 18196,42 
  
  Емисионен фактор за дадения 

атмосферен замърсител EF 
g/GJ 0 

  
  Годишна емисия Е t 0,000 
Общи емисии двуазотен оксид (N2O) от горивни процеси: kg/y 70 

             Изчисленията са направени съгласно МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПО БАЛАНСОВИ 
МЕТОДИ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЗАМЪРСИТЕЛИ/, ИЗПУСКАНИ В 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ /от 16 юли 2000г., приета от Министерството на околната среда и 
водите /необнародвана в ДВ/  
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО 
РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

Приложение 2 
Емисии на замърсители в атмосферата. 

     Емисии на прах (PM) 
  

   
  

Дейност №1 Инсталации за производство на керамични продукти (>75 тона/ден)  
Тип дейност: 3. Минерална промишленост 
Описание на дейността: Изработване на керамични продукти чрез изпичане,по-конкретно 

производство на керамични тухли с производствен капацитет над 75 
тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м куб.и 
плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/мкуб. - т.3.5 от 
Приложение 4 към ЗООС 

  
  
  
  
Данни за дейността Произведена продукция 

за 2020 год.: 
брой тухли общо тегло, тона 

    16 101 
Тип на процеса Изпичане на керамични блокове и тухли в тунелна пещ 

Приложен метод на изчисление: Прилага се консервативна стойност за емисионен фактор от 1000 г./т. 
съгласно Таблица 2 от Методиката поради липса на пречиствателно съоръжение. 

Вид на дейността: Параметър Единица Данни 

Произведена продукция за 
2020 г. 

Данни за дейността t 16101,01 

Емисионен фактор t CO2/t 1000 

Общи емисии на прах (PM) от дейността: kg/y 16101 
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Приложение 4 

      
      
      Изчисляване на ТОС за 2020г. на база резултати от СПИ на газове цех Каспичан 

  
    

  
Изпускащо Приведен дебит Приведена 

емисиия, mg/Nm 
kub. 

Масов поток, Часове 
ТОС, kg./y 

устройство (Nmkub/h) kg./h работа за 2020г. 
сушилня 1 5665 1,603 0,002 4704 9,408 
сушилня 2 5574 1,603 0,002 4704 9,408 
сушилня 3 5620 16,567 0,021 4704 98,784 
сушилня 4 6470 3,206 0,004 4704 18,816 
сушилня 5 6199 13,36 0,014 4704 65,856 
сушилня 6 6240 11,757 0,009 4704 42,336 
комин пещ 24077 16,032 0,283 4704 1331,232 

    
Общо: 1576 

       
 

Приложение 5 

      

      Емисии на замърсители в отпадъчните производствени води 

      Нефтопродукти 
Емисиите се докладват във връзка с изпълнение на Условие 10.1.3.4. от КР 111/2006г. на цех Каспичан 

      1. Т.З № 1 Производствени води.   
   Годишно количество заустени в канализационната система на град Каспичан: 16318 куб.м. 

      

 

Измерени стойности на показателя, mg./dm. 
kub. 

  Показатели Прот № 330 Прот №1037 Средно за Годишно кол. Количество на 
  08.07.2020г. 04.11.2020г. показателя отп.води, m kub. замърсителя, кг./год 

Нефтопродукти 0,30 0,30 0,30 16 318 5 

   
Общо нефтопродукти: 5 
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РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2016г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2020 Г. 

Приложение 5 

      
      Емисии на замърсители в отпадъчните производствени води 

      Неразтворени вещества 
Емисиите се докладват във връзка с изпълнение на Условие 10.1.3.4. от КР 111/2006г. на цех Каспичан 

      1. Т.З № 1 Производствени води.   
   Годишно количество заустени в канализационната система на град Каспичан: 16318,499 кб.м. 

      

 

Измерени стойности на показателя, mg./dm. 
kub. 

  Показатели Прот № 329 Прот №1036 Средно за Годишно кол. Количество на 
  08.07.2020г. 04.11.2020г. показателя отп.води, m kub. замърсителя, кг./год 
Неразтворени 

в-ва 90 8,1 49,05 16 318 800 

   
Общо неразтворени вещества: 800 

       
 
 
 

Приложение 5 

      
      Емисии на замърсители в отпадъчните производствени води 

      Химическа потребност от кислород 
Емисиите се докладват във връзка с изпълнение на Условие 10.1.3.4. от КР 111/2006г. на цех 
Каспичан и във връзка с получаване на данни за Таблица 1.Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

      1. Т.З № 1 Производствени води.   
   Годишно количество заустени в канализационната система на град Каспичан: 16318,499 кб.м. 

      

 

Измерени стойности на показателя, mg./dm. 
kub. 

  Показатели Прот № 329 Прот №1036 Средно за Годишно кол. Количество на 

  08.07.2020г. 04.11.2020г. показателя 
отп.води, m 
kub. замърсителя, кг./год 

ХПК 91 15,3 53,15 16318 867 

   
Общо ХПК: 867 

   
Общо ХПК/3: 289 
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