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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.123в, т.6 от 
ЗООС. Комплексното разрешително е с дата на подписване 01.07.2016 год., влязло в сила на 
26.07.2016 год., и е актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019г. влязло в сила 
14.12.2019г. 

 „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Бургас е разположена върху собствени 
имоти в Промишлена зона „Север”, на обща площ от 278 519 м2. 

 Докладването за 2020 г. е изпълнено съгласно условията на КР-475-Н2/2016 с период на 
докладване 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год. 

 

 

 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас 3   

 

1. УВОД  

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Бургас 

 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 

Град Бургас – Промишлена зона „Север“ 

 

1.3. Регистрационен номер на КР: 

475-H2/2016, актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

1.4. Дата на подписване:   01.07.2016 год., актуализация – 29.11.2019 

 

1.5. Дата на влизане в сила на КР:  26.07.2016 год., актуализация – 14.12.2019 

 

1.6. Оператор на инсталацията: 

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Бургас 

 

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

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

гр. Бургас, Северозападна Промишлена Зона  

тел.: 056/ 805-280 и 056/ 805-270 

факс: 056/ 805-468 

Интернет страница: http://kronospan-express.com/kronodesign/Bulgaria/bg/ 

 

1.8. Лице за контакти:  

Пламен Димов – Ръководител ЗБУТ, Еколог 

 

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

Асен Михайлов Ников  

гр. Бургас, Северозападна Промишлена Зона  

тел.: 056/ 805-280 и 056/ 805-270 

факс: 056/ 805-468 

e-mail: a.nikov@kronospan.bg 
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1.10. Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в 
инсталацията:  

 
Линията за производство на плочи от ПДЧ включва следните участъци: 

1.Приемане и складиране на суровините: 

В посочените складове постъпва суровината (дървесина и дървесни отпадъци), както следва 
в : 

- склад за дърва; 
- склад за отпадъци от дървопреработвателни фирми, в това число и европалети 

(дървени), които са отпаднали от употреба и класифицирани като отпадъци от 
опаковки; 

- склад за стърготини; 

- склад за технологични трески. 
2.Раздробяване на дървесината на частици: 

В посочените по-долу технологични съоръжения се извършва раздробяването на суровината 
(дървесина и дървесни отпадъци) до необходимите за производството размери на частиците. 

- ножова дробилка „Кльокнер”(„ Кloekner”); 
- ножова мелница „Палман”; 
- суха мелница – ножова  „Палман” („Pallmann”); 
- силози за мокри частици; 
- система за транспорт на частиците (пневмотранспорт, лентови транспортъори, 

шнекове); 

- веялка за транспорт на стърготини. 
С планираните промени, след изграждане на Етап 2, се предвижда изграждане на нова 
модерна корообелваща машина с дробилка. Това съоръжение ще замени по-горе описаните 
съоръжения и ще обслужва с дървесни материали линиите за производство на ПДЧ и MDF. 

 

3.Сушене и сортиране на дървесните частици: 

След раздробяването на суровината (дървесина и дървесни отпадъци) до дървесни частици 
се пристъпва към тяхното сушене и сортиране в долуописаните технологични съоръжения: 

- сушилня „C80”; 
- сушилня „C40”; 
- силози за сухи частици; 
- сито „Алгаер”; 
- сито „Пал” 
- пневматични сепаратори за среден слой и лицев слой – „Келер”. 

 
4.Олепиляване на дървесните частици: 

След сортирането и сушенето се пристъпва към олепиляването на дървесните частици като 
за целта се ползват сурово лепило, течен парафин и други спомагателни материали, 
съхранявани в резеррвоари както следва: 

- 2 броя резервоари за съхранение на сурово лепило с обем 175 тона всеки; 
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- 2 броя резервоари за съхранение на течен парафин с обем 15 и 20 тона; 
- спомагателни материали (амониев нитрат, карбамид и течен втвърдител в един 

резервоар 30 тона). 
 

5.Насипване на килима и пресоване: 

Последователността на произвоствените дейности е както следва 

- дозиране и олепиляване; 
- насипни станции; 
- предпреса; 
- главна преса; 
- напречен циркуляр; 
- охладителен обръщач; 
- разкрояване; 
- хидравлични платформи. 

 
6.Шлайфане на суровите плочи 

- подаващи транспортъори; 
- шлайф-машина; 
- окачествяване; 
- заскладяване 

 
Приемане и складиране на дървесина 

Приемането на дървесина се извършва след измерване на теглото й. Това се извършва на 
входа на кантар. Също така по време на претеглянето на теглото на превозното средство се 
мери и обема на доставното количество дървесен материал. След това превозното средство 
се отпавя към склад за разтоварване на дървесината, където преди физическото разтоварване 
се взима ръчно проба от дървесината за измерван на нейната влага. После дървесината се 
разтоварва на склад. 

 

Раздробяване на дървесината на технологични частици 

Дървесните частици като основен градивен елемент на ПДЧ при раздробяването запазват в 
най-висока степен якостните показатели на изходната дървесина и същевременно получават 
подходяща форма за слепването им в плоча. Най-здрави и гладки плочи се получават от 
плоски и гладки частици с висока степен на стройност (отношение на дължината към 
дебелината).  

Раздробяването на трупите става на дробилна машина “Кloekner”, която надробява дървата 
на технологични трески с дължина около 40 мм и дебелина около 4-6 мм.                           
Получаването на частици от тези технологични трески става на 2 бр. ножови мелници 
“Pallmann”. 

С планираните промени, след изграждане на Етап 2, се предвижда изграждане на нова 
модерна корообелваща машина с дробилка. Това съоръжение ще замени по-горе описаните 
съоръжения и ще обслужва с дървесни материали линиите за производство на ПДЧ и MDF. 

За осигуряване на непрекъснатия цикъл на  работа на производствената инсталация за ПДЧ 
са необходими запаси от частици на определени участъци от линията. Съхраняването им 
става в специални бунккери с устройства за разбъркване, премесване и дозиране на 
частиците. Бункерите имат сигнална звукова система за контрол на количеството. Обемът на 
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бункерите е по 200 м3 всеки. За да изпълняват предназначението си, бункерите са запълнени  
2/3 от обема си. 

Сушене и сортиране на дървесните частици 

Сушене на дървесните частици 

Стабилността на технологичния процес, а от там и качеството на плочите, до голяма степен 
зависи от влажността на дървесните частици, който показател се явява и най-важният за 
нормално протичане на процесите след него. Началната влажност на частиците е в пряка 
зависимост от влажността на дървесината, складирана на дървесната площадка. Тази 
влажност се измерва при всяка доставка на дървесина. Влагата на входящата дървесина  
варира между 40 и 100%. За производството на плочи с високи якостни показатели, 
отговарящи на EN стандартите, оптималната влажност на частиците е в границите на 2-4%. 
При ниска влажност дървесината, като поресто тяло, поглъща значително повече лепило, 
което намалява количеството му по повърхността, а оттам и до намаляване силата на 
свързване, т.е намалява якостта на плочите. Освен това, при ниска влажност частиците не са 
достатъчно пластични и се затруднява пресоването. При висока влажност на частиците преди 
пресоване се повишава разхода на топлинна енергия за изпаряване на намиращата се в 
дървесината влага, а с това се удължава времето за пресоване, което от своя страна влияе 
отрицателно на капацитета на линията. 

Продължителността на сушене зависи от редица фактори: 

- началната и изискваната крайна влажност на частиците; 
- скоростта на предвижването им през сушилнята; 
- размерите и дървесния вид; 
- температурата. 

 
Сушенето на частиците се осъществява  в два броя комбинирани сушилни тип „Bison” - C80 
с горелка „GOD8” 8MW и „Bison” - C40 с горелка „GD5” 5MW. При нормална влажност на 
частици едната сушилня е в състояние да поддържа производствения поток. Пускането на 
втората се налага при върхови моменти – при по-висока входна влажност.   

Сушилнята е изградена от горивна камера, тръбопровод за горещи газове, сушилен барабан, 
транспортен вентилатор, циклони, високоефективен филтър. Шлюзът за подаване на 
влажните частици се намира в участъка за предварително изсушаване.  За придвижване на 
материала към вътрешните и външните стени са прикрепени лопаткообразни лайсни. 
Изходната страна на сушилния барабан е оформена като уловител за  чужди тела и преход 
към транспортния  вентилатор. 

Изсушените частици, посредством транспортния вентилатор, се прехвърлят в циклон. От 
него те се извеждат и попадат в транспортьор, чрез който достигат бункер за съхранение на 
сухи смесени трески (фини частици и едри частици).  

Управляването на процеса става автоматично или ръчно чрез термодвойки и температурни 
регулатори. Температурата на изхода на сушилнята се поддържа в границите на 90- 1400С. 
При падане на температурата се задейства звуков сигнал и се спира подаването на влажен 
материал. При превишаване на горната граница на температурата с 5-100С се задейства 
първият максимален контакт и се изключва горелката. При нормализиране на температурата, 
горелката се включва отново автоматично. Влажността на изсушените частици е 2 - 4 %. 

 

Сортиране на дървесните частици: 

Механично сортиране на частиците  
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От сушилните изсушените частици се транспортират чрез огнезащитни шнекове и метален  
транспортьор към бункер. Оттам материалът постъпва в ситовата машина на фирмата „Pal” и 
„Algeier”. Ситата се движат хоризонтално и под наклон 60, което обезпечава правилна 
ориентация и вертикално разслояване на материала. 

Ситовите машини разделят частиците на два вида: частици за лицев слой и частици за среден 
слой. Частиците, които са по-едри от тези за среден слой, посредством вентилатор се 
засмукват и заедно с частиците отделени от пневмосортировачите за фини и едри частици се 
транспортират чрез циклон в виброкорито, което от своя страна ги подава към суха мелница 
за дораздробяване.  

Частиците за лицев, както и за нормален слой, се транспортират към пневматични 
сортировачи за частици – „Keller MS” и „Keller DS”, откъдето чрез вентилатори се 
транспортират съответно към циклони за фини частици и циклони за едри частици, откъдето 
попадат в сухите бункери. 

При тези дейности също се генерира известно количество дървесни отпадъци (дървесни 
частици и дървесен прах), които по някаква причина не отговарят по показатели на 
изискванията и които могат както да се подадат в началота на производствения цикъл, така и 
да се оползотворят в котлите за изгаряне на дървесни отпадъци. 

 

Пневматично сортиране на частиците 

В пневматичния сортировач „Келер” сортирането се извършва според  големината, 
дебелината, формата и теглото на частиците. Предварително очистените от праха частици се 
разделят на: едри частици за дораздробяване и на частици годни за среден слой.  

Предназначеният за сортиране материал пада в пневматичната камера, която отдолу е 
затворена със ситово дъно. Под това дъно се вдухва въздух, а над ситото се движи бъркалка, 
която разпределя равномерно падащия материал, за да може той да бъде поет и увлечен от 
възходящия въздушен поток и да бъде завихрен. Една от важните функции на „Keller”-ите е 
да отстранят до голяма степен наличието на минерални примеси в треските, както и от по-
тежки примеси.    

При тези дейности също се генерира известно количество дървесни отпадъци (дървесни 
частици и дървесен прах), които по геометрия не отговарят на технологичните отвори в 
ситото. 

 

Олепиляване на дървесните частици 

Като основен продукт за свързване на дървесните частици в производството на ПДЧ се 
използва течна карбамидформалдехидна смола. Голямо значение за постигане на 
физикомеханичните показатели на плочите има концентрацията на лепилния разтвор. 
Лепилният разтвор с ниска концентрация се поглъща от дървесината и не може да осъществи 
пълноценно слепване, а лепилният разтвор с висока концентрация има по-голям вискозитет, 
което затруднява разпръскването му от дюзите на слепващите машини и лошо разпределение 
на лепилото върху частиците. Затова се препоръчва концентрацията на работния лепилен 
разтвор да се сведе до 54 - 65% чрез разреждане с вода. 

Качеството на ПДЧ и тяхната себестойност  зависят от количеството лепило, тъй като то е 
един от основните компоненти. При олепиляването се цели с възможно най-малък разход на 
свързващо вещество да се получат плочи с високи физикомеханични показатели. Разходът 
зависи от формата на дървесните частици, както и от равномерното разпределяне на разтвора  
върху повърхността на частиците. 
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Работните лепилни разтвори се приготвят от автоматична инсталация „PAL”, като процесът 
се управлява с компютърна програма. 

Количеството на компонентите и реда на смесване на отделните лепилни разтвори се задава 
на програмното устройство. От складовите резервоари лепилният разтвор се изпомпва в 
дозиращите цилиндри, а от тях  към олепиляващите машини. 

В олепилителните машини в следствие на механичното триене на частиците се отделя 
топлина, която не е желана в процеса на олепиляване. С реализиране на планираните 
промени на Етап 1, охлаждането на процеса ще се извършва чрез комплексна система за 
охлаждане на драйсове в цех ПДЧ, чрез използване на термопомпен агрегат тип Чилър. 
Системата се състои от един буферен съд с обем от 12 м3, един пластинчат топлообменник и 
един водоохлаждащ агрегат с охладителна мощност от 200 kW. 

Разделянето на дървесните частици за лицев и за среден слой в инсталацията се налага от 
обстоятелството, че олепиляването на двата вида частици се извърши разделно. 
Непосредствено след олепиляването двата потока частици се подават посредством лопаткови 
транспортьори в насипните станции. При разделното олепиляване се постига оптимално 
олепиляване на двата слоя частици.  

 

Насипване на килима и пресоване 

Насипване на килима 

Под понятието „дървесен килим” се разбира равномерно наслоен пласт от олепилени 
частици, от който след горещо пресоване се получава плоча от дървесни частици. 

Насипването на килима се извършва от 3 стационарни насипни станции – 2 бр. за лицев слой 
и 1 бр. среден слой. Под „лицев слой“ се разбира дървесен материал с фина структура за 
насипване на двата лицеви слоя, а под „среден слой“ се разбира дървесен материал с едра 
структура за насипване на средния слой на плочата. Самото насипване става посредством 
безконечна PVC лента, която се движи непрекъснато и минава под всяка една насипна 
станция, върху която PVC лента се насипват респективно първо лицев слой 1, след което 
лентата го предвижва към насипна станция за насипване на среден слой и най-накрая се 
насипва лицев слой 2. Така насипаният килим се предвижва към студена предпреса, която с 
помощта на хидравлични цилиндри упражнява налягане върху оформения килим, като по 
този начин килимът става по-компактен и може да премине към междината насипна лента 
цял. След придвижването на килима към междината лента започва броене на импулси, които 
съответстват на зададената от оператора дължина на изисквания килим, според заявката, 
каквато има подадена от отдел планиране и след изтичане на тези импулси се задвижва 
диагонална резачка, която в движение, без да спират лентите, отрязва нужната дължина от 
безконечния килим, който се насипва от станциите и нужният отрязан килим се прехвърля 
посредством 2-ри преход към ускорителна лента. Насипаният и отрязан на нужната дължина 
килим се ускорява с по-висока скорост от другите две ленти и се предава на стоманената 
лента, която от своя страна вкарва килима в топлата преса, за да може тя да ускори, чрез 
температура и налягане реакцията на химикалите, с които са олепилени треските на 
гореописания килим от дървесни частици. Така, след определено време, в зависимост от 
дебелината и ширината на желания продукт, се получава готовата плоча, описана в 
следващата точка. 

При тази фаза, в случай на формиране на технологичен отпадък, той се подава отново за 
последващо насипване в началото на тази фаза. 

С реализиране на Етап 1 от планираните промени, отпадналият дървесен материал (грешно 
насипване) получен в резултат от технологична грешка при линията за производството на 
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ПДЧ, няма да се смесва с технологичните отпадъци от надлъжно и напречно рязане на 
дървесните плоскости на ПДЧ и OSB, а ще се връща направо за повторна употреба в линията 
за производство на ПДЧ.  

 

Пресоване на плочите в гореща преса 

Пресоването на ПДЧ може да се разгледа като съвкупност от следните процеси: 

- пресоване на дървесния килим до степен, отговаряща по дебелина и плътност на 
получаваната плоча; 

- слепването на дървесните частици помежду им и превръщане на дървесния килим 
в монолитно тяло-плоча; 

- свеждане до минимум на релаксационните напрежения в плочата;  
- постигане на определена крайна остатъчна влажност на плочата ( 7-8% ). 
 

Основната задача на нагряването на дървесния килим е създаването на условия, 
способстващи бързото слепване на плочите в резултат от втвърдяването на свързващото 
вещество. Времето, необходимо за пълното му втвърдяване, зависи от скоростта на 
нагряване на средния му слой.  

Плотовете на пресата се нагряват чрез циркулация в тях на специален тип термо-масло от 
200C0 до около 240С0. Поддържането на тази температура се осъществява чрез контактни 
температурни регулатори, които автоматично включват и изключват подгряването на 
плотовете. За подгряването на циркулиращото в плотовете масло има специално съоръжение 
– Конус-котел. След завършване на Етап 1 функциите на това съоръжение ще се изпълняват 
от новоизградено съоръжение за топъл въздух с мощност 11 MW, в което част от 
топлоенергията на горивните газове индиректно ще подгрява термо-маслото, което е 
необходимо за пресите на ПДЧ, OSB и Ламиниране.  

Продължителността на пресовия цикъл се измерва в сек/мм плоча. По принцип, пресовия 
цикъл се състои от основно и спомагателно време за пресоване. Спомагателно е времето за 
зареждане и за отваряне и затваряне на пресата. Основното време включва необходимата 
продължителност за протичане на всички химични процеси в килима за превръщането му в 
готова плоча. Важна роля за продължителността на пресовия цикъл играе дебелината и 
плътността на плочите. 

Пресоването се извършва в едноетажна тактова преса „Дифенбахер” тип „Карл 12”. 
Процесът на пресоването се извършва автоматично и се контролира  от  командния пулт на 
пресата. Пресованите плочи с размери бруто 22490 х 2160 мм след излизането от пресата се 
обрязват напречно на автоматичен напречен циркуляр на желаните от клиента размери. 
Всички плочи преминават през автоматична везна за сурови плочи, вградена в охладителния 
обръщач. 

Претеглените плочи се прехвърлят в клетките на звездообразния охладителен обръщач с 22 
клетки, където се охлаждат до подаването им върху транспортьора  и оттам по ролганг се 
подават към надлъжно обрязване, след което се обрязват напречно. Така оформената плоча 
се складира на хидравлична платформа и след запълване на бройките в пакет се 
транспортира посредством транспортна количка към ролганзи преди шлайф-машина. 
Препоръчва се плочите да престоят в този междинен склад за кондициониране – да се намали 
температурата, да се изравнят вътрешните напрежения, да се осигури завършването на 
поликондензационния процес в свързващото вещество за сметка на акумулираната от 
плочите топлина.  

 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас 10   

Шлайфане на готовите плочи  

Чрез шлайфане на плочите се постига необходимата им гладкост, като се сваля най-горния 
слой, прегорял при пресоването, извършва се калиброване на плочите по стандартна 
дебелина. На шлайф-машината се извършва и окачествяването на плочите.  

Шлайфането се извършва на широколентова шлайфмашина „Бизон” тип ВМ 6/260 със 6 
шлайфащи вала двустранно с два вида шкурка – за грубо и за фино шлифоване – със 
зърнистост  съответно 40-60 и 80-100. 

При шлайфането се генерира неопасен отпадък – шлайф прах, който може да се използва 
също за оползотворяване чрез изгаряне в котлите за получаване на топлоенергия. 
Шлайфаните плочи преминават над огледало, чрез което се оглежда и долната повърхност на 
плочата и се окачествява от окачествител. Така окачествените плочи се насочват към 
съответните клетки, сортират се в отделни клетки и се изнасят по ролков транспортьор към 
склада за готова продукция. Целият процес на шлайфане е автоматизиран. След шлайфане 
производството на ПДЧ е завършено и шлайфаните пакети се заскладяват в цех Ламинат за 
ламиниране или в склад, ако са заявени сурови (неламинирани) плочи ПДЧ. 

Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за отчетния 
период 01.01.2020 – 31.12.2020: 

- уведомяването на контролния орган – РИОСВ-Бургас е извършено с входирано писмо 
с изх. № 447/20.11.2019 на Кроношпан Българи ЕООД и вх. № АВ-921/20.11.2019 на 
РИОСВ - Бургас   

 
Линията за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) включва 
следните участъци: 

Производствената линия, която е монтирана в „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД през 
2000 г., произвежда съвсем нов тип агломерирани плочи на база на дървесина с малък 
диаметър, която не може да се използва за бичене, но е изключително ценна като дървесен 
вид.  

OSB (Oriented Strand Board) плочите са трипластови, с ориентирани стройни дървесни 
частици и са сравними със шпертплата. Като се има предвид, че този материал с повишена 
устойчивост на влага е разработен предимно за нуждите на строителството, става ясно, че 
най-широкото му приложение е предимно в тази област. 

OSB плочите се използват, например, за изработване на стенни панели за жилищни сгради 
(фамилни къщи, надстройки на панелни къщи, вътрешно изграждане и др.), на елементи от 
строителни конструкции (тавани, стени, подове, покриви и др.), на комбинирани плътни 
носещи покривни конструкции и трегери, дърводелски конструкции, кофражи, сандъци, 
опаковки, регали, специални контейнери и транспортни средства. 

 Голямото предимство този материал е освен неговата якост и декоративност и много 
ниското съдържание на свободен формалдехид, което го нарежда сред прогресивните 
екологични строителни материали при запазване на всички положителни качества на 
естественото дърво. 

В завода в Бургас е използвана технология на фирмата Dieffenbacher Schenk Panel GmbH, 
която е един от най-големите производители в тази област, известен в целия свят. 

Същността на производството на трипластовата OSB плоча е изготвянето на дървесни 
стройни частици с размери 100х20х0,6 mm, които се напластяват на три пласта, като в 
долния и горния пласт, всеки от който представлява около 25% от дебелината на плочата, 
дървесните частици са ориентирани надлъжно, а в средният пласт, представляващ 50% от 
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дебелината на плочата, те са ориентирани напречно. Насипаният килим се пресова при 
високо налягане и при висока температура. Плочите се делят на желаните формати след 
пресата. Като се имат предвид малките толеранси в дебелината на готовата плоча, то по-
голяма част от продукцията се експедира нешлайфана. При специално предназначение част 
от продукцията може да се шлайфа на широколентова шлайф-машина. 

 

Съхранение на дървесината 

Като суровина за производството на трипластова OSB плоча се използва качествена 
промишлена иглолисна и широколисна (липа, топола и др.) дървесина с дължина от 2000-
6000 mm и диаметър не по-малко от 80 mm. Дървеният материал се складира отделно от 
дървесината за ПДЧ на съществуващите площадки. Дървесината се почиства и измива преди 
да се подаде на дробилката. Отделените при сортирането тънки, изгнили и мръсни дърва се 
транспортират към дробилката на ПДЧ. 

Широколисната дървесина се използва при производството на OSB  в съотношение 3:1 
иглолисно към широколисно. Подаването на дървесината към дробилката става с кран 
”LI ЕBHERR”. 

 

Дробилка “PALLMANN PZU-19-725” 

Дробилката “PALLMANN PZU-19-725” е произведена от фирма “PALLMANN” през 2000 г. 
и е монтирана от техни специалисти. Тя се състои от кух кош, в който са разположени 42 бр. 
ножове. Ножодържачите имат още два вида малки ножчета (процепващи и крайни). 
Процепващите ножчета определят дължината на стружката. Те се сменят на всеки три дни, а 
крайните на всяка седмица. Ширината на стружката се определя от чупачи, които се намират 
от вътрешната страна на ножа.Те се заточват на 60 градуса и се сменят един път месечно. 
Ножовете се заточват на 30 градуса и се сменят на около 800 хода на машината.   

Реалният капацитет на дробилката е 600-800 тона/денонощие. Максималният капацитет 
възлиза на 1000 тона/денонощие. Надробеният материал се транспортира чрез редлери, 
закрита транспортна лента “BRUKS” ТТ-800, до два хоризонтални бункера с обем по 350 m3 
всеки. Дробилката е разположена в сграда с противошумна изолация. Дебелината на 
стружката се променя чрез подаването на ножа и чрез скоростта на подаване на ножа към 
дървата. Дебелината на стружката е едно от най-важните неща, от което зависи качеството на 
плoчите и разхода на дърва и лепила. Поради тази причина дробилката “PALLMANN PZU 
19-725” се явява като една от най-важните машини на цялото производство. 

 

Барабанни сушилни “Schenkmann&Piel” 

От хоризонталните бункери дървесните частици се дозират прецизно в две еднопосочни 
барабанни сушилни “Schenkmann&Piel” с обща производителност 61 тона/час изпарена вода. 
Тези сушилни са проектирани за ПДЧ, но след направени промени им се вдигна двойно 
капацитета и те успешно работят като сушилни за OSB. Към сушилните има изградено 
съоръжение за топъл въздух (горивна камера), което работи с отпадъчна дървесина. В 
съоръжението се изгарят дървесни кори в горивна камера с мощност 20 MW и отделно има 
горелка за изгаряне на дървесен прах с мощност 5 MW. Общата инсталирана мощност 
възлиза на 25 MW. Към едната сушилня има монтирана горелка, използваща природен газ, 
като горелката не функционира при нормален технологичен режима, а само в случай на 
авария с основното съоръжение. Сушилните се затоплят със смес от отработени и 
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реверсивни газове. Загряването на сушилните става чрез подаване на топъл въздух от 
гореописаното съоръжение, монтирано през 2012 г. 

Чрез бавно въртене на барабаните дървесните частици, предвидени за изсушаване, 
постепенно се придвижват в посока на изходната камера и се изсушават до крайна влажност 
около 3.5%. Входната влажност на материала е около 60-80%. 

Температурите на входа и на изхода на барабаните са променливи и зависят изцяло от 
влагата на входящия материал. Чрез вземане на проби за съдържанието на влага на всеки час 
от изхода на барабана операторът добива представа за изходната влага и прави необходимите 
корекции. Входната температура се движи в интервала 250-350 ºС, а изходната 115-130 ºС. 
На изхода на барабана се отделя най-финия материал, който се засмуква от изходния 
вентилатор, отделя се в мощни циклонови сепаратори и се транспортира чрез пневматична 
система в линията за производство на ПДЧ. Останалите дървесни частици свободно изпадат 
през ротационните подаватели в закрити редлери и продължават към барабанното сито. На 
сушилните са монтирани най-модерните искрогасителни инсталации на фирма “GreCon”, 
благодарение на които при най-малкото съмнение за пожар, материалът са транспортира до 
пожарен бункер и се предотвратява разрастване на пожара. Сушилните са изцяло 
автоматизирани и по този начин операторът може да контролира изцяло процеса на сушене. 

Част от отработените газове от сушилнята, които не се връщат като реверсивни, постъпват в 
съоръжение за пречистване на отпадъчни газове – мокър електрофилтър. Мокрият 
електрофилтър е сложно пречиствателно съоръжение, съвместяващо функциите на оросяван 
скрубер (в долната част) и електрофилтър над него, интегрирани в едно съоръжение. 
Оросяването на сушилните газове предизвиква едновременно частична кондензация на 
водните пари и част от органичните вещества, омокряне на дървесния прах и преминаването 
му от газовата в течната фаза. Допълнително окислително въздействие оказват добавките 
(към водата) на вар и водороден пероксид, а дървесните частици играят ролята на адсорбент. 
Ускореното утаяване на преминалите във водната фаза частици се стимулира чрез добавяне 
на коагуланти. Така например, при взаимодействие с варното мляко до 60% от киселите 
газове като хлороводород и флуороводород се трансформират до безвредните калциев 
хлорид и калциев флуорид, а над 30% от серния диоксид се трансформира до безвредния 
калциев сулфит. Тези съединения остават в течната фаза. 

Освен прекия пречистващ ефект (втора степен на пречистване), оросяваният скрубер има за 
задача да превърне всички атмосферни замърсители в аерозолна форма. Това гарантира, че 
на входа на електрофилтъра ще постъпва водна пара и голям набор от смесени аерозоли. 
Силното електростатично поле на електрофилтъра принуждава аерозолните частици да се 
утаяват върху утаителните електроди, докато водната пара в молекулна форма (безкрайно 
малка маса) практически не се влияе от електростатичното поле и напуска електрофилтъра 
през изпускателното устройство ИУ №10. Електрофилтърът обслужва сушилните 
инсталации на двете производствени линии (за ПДЧ и OSB).  

 

Барабанно сито “HOMBAK” 

Барабанното сито се състои от шест секции. В него дървесните частици се разделят на три 
фракции. Първите три секции, с размери на ситото 3.5 mm, отделят фината фракция, която се 
транспортира с пневмосистема до линията за производство на ПДЧ. Вторите три секции, с 
размери на ситото 16 mm, отделят фракцията за среден слой на плочите, наречен MS. Тя се 
пренася с покрита транспортна лента “BRUKS” ТТ-500 в хоризонтален бункер за сухи 
частици за среден слой с обем 350 m3. Всичката останала фракция, която не се e пресяла през 
ситата, пада на изхода на ситото и се пренася чрез покрита транспортна лента “BRUKS” ТТ-
500 в хоризонтален бункер за външен слой, наречен DS с обем 350 m3. Чрез промяна на 
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размерите на ситата може да се регулира материала в сухите бункери. Регулирането на 
материала може да стане и чрез реверсивна лента, която се намира между двата сухи 
бункера.  

 

Олепиляваща система “SERA” 

Сортираните дървесни частици (отделно за среден и лицев слой) чрез лентови везни се 
дозират прецизно от сухите хоризонтални бункери в олепиляващите барабани. От вярната 
настройка на дозиращите везни зависи правилното олепиляване на материала. В зависимост 
от преминаващите маси дървесни частици, управляващата система дозира отделните 
компоненти на лепилната смес (лепило, парафинова емулсия, втърдител, вода и др.). За 
разлика от ПДЧ, тук всяка компонента на лепилния разтвор се дозира през отделна дюза. 
При производството на OSB се използват еднопроцетно и двайсетпроцентно меламиново 
лепило за външен слой и изоциaнатно лепило (PMDI) за средния слой. Количеството на 
дозираното лепило зависи от теглото на постъпващия материал. Точно дозираното 
количество лепилна смес и дървените частици се подава в два барабана за смесване. Там се 
извършва равномерно нанасяне на лепилната смес върху дървесните частици. Характерното 
за тази лепилна ситема е, че всички компоненти се дозират директно без предварително 
смесване. За максимално добро олепиляване на частиците може да се променя скоростта на 
въртене на барабаните и промяна на наклона на барабаните. Средната продължителност на 
стоене на частиците в барабана е около 6 мин. В единия барабан се олепиляват частиците за 
средния слой, а в другия  барабан се олепиляват частиците за външния слой. Олепилените 
частици се транспортират чрез редлери до дозиращите бункери на насипните станции. 

Разтоварването на лепилото се извършва предимно от камиони в участък като самостоятелен 
обект. Лепилото се съхранява в три резервоара от по 180 тона всеки. 

 

Дозиращи и насипни станции “Dieffenbacher” 

Същността на дозиращите бункери е в тях да се съхранява материал, който се подава 
равномерно към насипните станции. Те се състоят от два бункера, които са огледално 
обърнати за лицев слой и един бункер за среден слой. Под всеки от тези бункери има по 
една формовъчна станция. Задачата на формовъчните станции е да насипят върху 
формиращата лента съвършенно равномерен килим от дървесни частици. Този килим се 
състои от горен и долен слой големи надлъжно ориентирани дървесни частици и междинен 
слой от по-малки напречно ориентирани дървесни частици. Формовъчните станции за 
повърхностните дървесни частици са разположени в краищата на зоната за насипване и са 
огледално обърнати една към друга. В средната част на зоната за насипване е разположена 
формовъчната станция за  средния слой. По механичен път дървесните частици се 
напластяват върху текстилна формовъчна лента. Между отделните станции дървесният 
килим се изглажда от стоманени валяци с тефлоново покритие. Подходящата ориентация се 
постига с помощта на специални разхвърлящи дискове, монтирани в дозиращите станции. 

Правилната ориентация на частиците зависи много от размера на самите стружки. Ако те са 
с по-големи размери, разстоянието между дисковите ще бъде малко и дървесните частици 
ще бъдат безразборно разхвърляни по килима, а не ориентирани. Между насипните станции 
има монтирани топлинни влагомери, които следят непрекъснато влагата на средния и 
външния слой. Те дават важна информация на оператора и при нужда той своевременно 
променя рецептата. Под формовъчната лента между дозиращите станции има две везни, 
които контролират и регулират насипването. Чрез тях се котролира отношението, което е 
зададено между лицев и среден слой. Те контролират и материала, който се подава от 
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дозиращия бункер към насипната станция. Готовият оформен килим се подава чрез още две 
насипни ленти към главната преса. По пътя към пресата той преминава под постоянни 
магнити за улавяне на метални частици. Ширината на килима се коригира чрез циркуляри и 
аспирация, която връща отнетия материал отново в дозиращия бункер за среден слой. По-
нататък килимът преминава и през матал-детектор. Ако параметрите на килима, подготвен 
за подаване към пресата, не отговарят на изискванията, то чрез устройство инсталирано пред 
пресата килимът се подава към бункера за грешно насипване. Това става най-вече при смяна 
на дебелината на плочата.   

 

Главна преса “KARL X” 

Определящ критерий за капацитета на линията е капацитетът на главна преса “KARL X” на 
фирмата “Dieffenbacher”. Капацитетът на пресата за даден период от време зависи от 
производствената програма, процентното съотношение на отделните дебелини и 
използваното лепило. 

 

Пресата на линия OSB се подгрява с термо-масло от конус-котел OSB до температура 220 
градуса и подава налягане до 250 атмосфери. Тя е с дължина 26 m и ширина 2.6 m. Тази 
преса произвежда плочи с дебелина 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22 и 25 милиметра. 
Поддържането на налягането става с акумулатор от шест дебелостенни бутилки и пет 
хидравлични помпи.  

След завършване на Етап 1 функциите на конус-котела ще се изпълняват от новоизградено 
съоръжение за топъл въздух с мощност 11 MW, в което част от топлоенергията на горивните 
газове индиректно ще подгрява термо-маслото, което е необходимо за процеса на пресоване 
в линията за производство на OSB.  

Готовият пресован килим се подава на изтеглящия ролганг, където чрез разделящ циркуляр 
се разделя на две части и се подава на охлаждащия обръщач. 

 

Охлаждащ обръщач и разкрояване на плочите 

Разделените части на пресования килим се подават на звездовиден охлаждащ обръщач. След 
като се охладят, плочите преминават през непрекъснато контактно измерване на дебелината 
и през неконтактна ултразвукова система за локализиране наличието на скрити пукнатини. 

Ако бъдат открити пукнатини, плочата се маркира и при следващата операция се отделя. 
Всяка плоча преминава и през везна за определяне на теглото. След охлаждащия обръщач 
плочата преминава през надлъжно обрязване, където се определя крайната ширина на 
плочата. След това преминава през напречно разкрояване, където се определя и дължината 
на плочата. Готовите разкроени плочи се подават чрез ролганг на хидравлична платформа, 
където се оформя пакета готова продукция. Готовите пакети чрез транспортна количка се 
подават на машината за разкрояване и пакетиране. След като се разкроят на необходимия 
размер и окачествят, готовите палети се пакетират. Оттам чрез транспортна количка се 
извозват до рампата за товарене. 

 

Линията за производство на плочи от дървесни частици средна плътност (MDF) от 400 
до 900 kg/m3 включва следните участъци: 

Производствената линия е нова и ще бъде изградена през Етап 2 на реализация на 
планираните промени. Основните участъци на линията са: 
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Линия за белене на кората 

Трупите с кора се зареждат върху верижен фидер (изсипващ) и се отвеждат към машината за 
белене където кората се отстранява, разтоварва се върху  събиращите лентови 
транспортьори и се  раздробява повторно за използване като гориво в инсталацията за 
производство на енергия. Участъкът се състои от следното оборудване: 

- Верижен фидер (изсипващ) 
- Верижен фидер (тласкач) 
- Машина за белене на кората 
- Лентов транспортьор със сепаратор 
- Лентов транспортьор за събиране на кората 
- Лентов транспортьор за събиране на кората 

 
 

Дробилна линия и складиране на раздробения дървен чипс  

Трупите, идващи от линията за белене на кората, влизат в линията за раздробяване, където 
се почистват и смилат за получаване на дървен чипс. Предвижда се захранването с обелени 
трупи да става също и през допълнителни верижни фидери – изсипващ и тласкач. Дървеният 
чипс се транспортират към бункерите за съхранение. Кората и замърсяванията се 
разтоварват върху  събиращите лентови транспортьори и се  раздробяват повторно за 
използване като гориво в инсталацията за производство на енергия. Участъкът се състои от 
следното оборудване: 

- Дробилка 
- Лентов транспортьор 
- Надлентов магнит  
- Бункери за чипс 6х1200 м3 

 
 

Линия за пресяване на раздробен  дървен чипс 

Дървеният чипс от бункерите посредством дозиращи шнекове и лентов транспортьор се 
подава към трифракционно ролково сито, където по-финият и по-едър дървен чипс се отделя 
от стандартния дървен чипс. По-едрия се разтоварва в дробилката за повторно дробене и се 
връща шнековият транспортьор за стандартен дървесен чипс, а по-финия се транспортира 
към инсталацията за производство на енергия. Линията на ролковото сито е проектирана за 
общ капацитет от 35 тона / час b.d. Участъкът се състои от следното оборудване: 

- Верижни разтоварващи устройства 
- Дозиращи шнекове 
- Лентов транспортьор 
- Лентов транспортьор 
- Детектор за метал 
- Дозатор 
- Ролков сепаратор + Дробилка за повторно дробене на дървен чипс, по-едър от 

стандартния 
- Шнеков транспортьор за дървен чипс  

 
 

Линия за производство на фибри от дървен чипс 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас 16   

След като е пресят, дървеният чипс постъпва във възела за рафиниране с цел получаване на 
финни фибри. Рефайнерът е проектиран за общ капацитет от 35 тона / час b.d. 

Процесът започва в камерата за предварително пропарване. В камерата за предварително 
пропарване, дървеният чипс се загрява до около +70~90°C от непрекъснат поток пара при 
атмосферни условия (вентилация).  

Шнеково разтоварващо устройство при непрекъснат режим разтоварва дървен чипс от 
камерата за предварително пропарване през специално проектиран улей към напорен 
захранващ шнек. 

Напорният захранващ шнек формова дървения чипс в твърда маса като  захранва 
вертикалната камера (дайджестър). Твърдата маса запечатва пресованата част срещу 
атмосферни въздействия. В корпуса на напорния захранващ шнек, под налягане, дървения 
чипс се дехидратира в еднаква степен. Дехидратцията намалява количеството пара във 
вертикалната камера (дайджестър). Изцедената вода се оттича под налягане през корпуса.  

Във вертикалната камера (дайджестър) дървеният чипс се нагряват до температура, 
съответстваща на налягането на наситените пари. Нивото на дървения чипс във 
вертикалната камера (дайджестър) се регулира и контролира автоматично от веригата за 
управление на ниво/скорост. Напорният захранващ шнек подава към вертикалната камера 
(дайджестър) точно толкова дървен чипс, колкото се разтоварва. 

Пропускателната способност на системата се контролира от разтоварния шнек под 
вертикалната камера (дайджестър). Бъркачката на дъното на вертикалната камера 
(дайджестър) предотвратява запушвания и осигурява непрекъснато пълнене на разтоварния 
шнек. Разтоварният шнек прехвърля омекотения дървен чипс на лентовия фидер, който 
пълни дървен чипс, при постоянна скорост, в рафинатора. 

Целият процес на рафинирането се извършва в рафинатора, между един въртящ се и един 
неподвижен диск, върху които са монтирани рафиниращите плочи. 

По време на процеса на рафиниране, генерираната пара се използва за транспортиране на 
влакната от рафинатора към сушилнята или към стартовия циклон (центробежен циклон). 
Клапанът за вдухване, монтиран на изхода за влакна на корпуса на рафинатора, позволява 
управление на налягането на парата в корпуса на рафинатора. 

При подгряване на системата и започване на производството на влакната, влакната се 
насочват към стартовия циклон. Чрез клапана за управление направлението на потока, 
влакната се прехвърлят към сушилната камера след пускането в действие или, в извънредна 
ситуация, обратно към стартовия циклон. 

- Бункер дозиращ за дървесен чипс 
- Шнек дозиращ за дървесен чипс 
- Възел Рафинатор. 

 
 

Сушилна линия и сепаратори  

Дървените влакна и лепилото се подават към тръбата на сушилнята чрез Hi-Jet линия за 
вдухване. Процесът на сушене се осъществява в дълга тръба, където горещите газове 
произведени в инсталацията за производство на енергия се смесват с околния въздух, за да 
се постигне температура на входа приблизително 180 °C. Смес от газ / въздух и олепилени 
влакна се транспортират пневматично до два циклона, където температурата пада до около 
65°C. Крайната влажност на слепените влакна е приблизително 8% atro. Влакната се подават 
през въздушна запушалка/тапа и винтов транспортьор към сепаратора за бучки. След това 
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чистите влакна се транспортират пневматично до формовъчната линия и се подават към 
бункер-дозатор за формоване. 

- Сушилня +Влагомер за непрекъснато мерене на влагата 
- Циклони 
- Сепаратор за лепилни бучки 
- Капсуловки с двоен реверсивен шнек 

 
Очистка на газовете след сушилнята 

Система за непрекъсната очистка на газовете NEF е с производителност 630 000 м3/час и 
работи на термичен принцип , като изходящите газове се подават към системата за 
производство на енергия , където те се редуцират до контролирани съединения. 

Линия за сепариране на фибрите 

Система работи на гравитачен принцип посредством свеж въздух , предварително подгрят до 
работната температура 

Дозировъчна система 

Система за непрекъснато дозиране на 5 компонента (лепило, вода, втвърдител, восък и 
емулсия / резерв) управляван от PLC (ПЛК -програмируем логически контролер), за лепилна 
система за MDF плочи. 

Химическите компоненти се дозират поотделно с използване на управление на скоростта на 
моторна помпата, въз основа на рецептата и количеството на материала, който преминава, 
като се използват специални разходомери за измерване на пропускателната способност. 

Технологията на системата е базирана на два основни аспекта: първата е да се намалят и да 
се стрият на прах кристалите на смолата, второто напълно да се разпредели смолата върху 
влакната под високо налягане (над 100 бара). 

Благодарение на новата система, проектирана от IMAL, капките на смолата са намалени от 
60-200 микрона на 5-20 микрона чрез специален рафинатор и това може да увеличи 
повърхността на залепване с около 1000 пъти. Ето защо е възможно да се намали 
необходимата консумация на смола. След това смолата се прилага при високо налягане, за да 
покрие цялата повърхност на влакното. Възможно е да се постигне намаляване на 
потреблението на смола, което варира от минимум 10% до, а в определени случаи, и над 
20%. 

 

Линия за формоване 

Влакната се подават към формовъчната машина, където се разстилат по формовъчната линия 
за получаване на хомогенен килим. 

Бункер-дозатор разстила материала във формоваща машина (скалпер). Специално 
устройство (FWR) регулира автоматично височината на килима под формоващата машина 
(скалпер) в зависимост от сигнала, който постъпва от устройството за рентгенов анализ на 
плътността на профила (ISO30). Плътността на профила на килима се контролира 
непрекъснато. Плътността и влагата на килима се измерват непрекъснато по скала и 
влагомер. 

Килимът е предварително компресиран в преса за предварително формоване под налягане и 
изрязан по надлъжен ръб с трион с фини зъби. Металдетектора контролира килима преди 
влизането му в прибиращата се  носова част, устройството за разтоварване на отпадъци 
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(хопер), отделението за впръскване на пара (Dynasteam) и устройството за непрекъснат 
режим Dynapress. 

Когато прибиращата се  носова част отвори линията, килимът пада надолу в устройството за 
разтоварване на отпадъци (хопер), където се разстила. Материалът се прехвърля по 
пневматичен способ в циклон, който се разтоварва в отклоняваща клапа: ако олепилените 
влакна не подлежат на повторно използване (поради наличие на метли, влага, 
несъответствие...) се изхвърлят, а ако подлежат на повторно използване, се освобождават в 
бункер-дозатора и дозирано се подават към станцията за обработка под налягане. Dynasteam 
е проектирано да дозира и впръсква наситена пара в килима преди влизането му в пресата за 
процеса на пресоване и последователно повишава температурата на килима точно преди 
постъпването му в пресата, с цел да се постигнат значително по-бързи темпове на 
производство, по-нататъшно подобряване профила на плътността на двете външни 
повърхности, особено при производството на тънки плочи. Участъкът се състои от следното 
оборудване: 

- Реверсивен шнеков транспортьор  
- Лентов транспортьор  
- Станцията за обработка под налягане 
- Формовъчна лента 
- Система за регулиране напречното натоварване на килима  
- Апарат за рентгенов анализ за определяне на натоварване на площ 
- Скала за определяне плътността на килима 
- Влагомер за непрекъснато мерене на влагата 
- Преса за предварително формоване под налягане с непрекъснат режим 
- Трион за рязане по надлъжен ръб на килима 
- Метален детектор 
- Трап за освобождаване на килима с винтов транспортьор 

 
 

Линия за пресоване 

Килимът влиза в гореща хидравлична преса с непрекъснат режим на работа (DynaSteamPress) 
където се уплътнява между две въртящи се стоманени ленти, които предават върху килима 
натиска и топлината. Налягането се прехвърля чрез серия от цилиндри, инсталирани на всяка 
рамка на пресата. Хидравличните агрегати контролират и регулират налягането в различните 
части на пресата. Топлината се прехвърля чрез горещо термично масло. Различни помпени 
агрегати се грижи за циркулацията на маслото по горещите плочи, монтирани под двете 
ротационни стоманени ленти. Ролкова верига, разположена между стоманените ленти и 
горещата плоча, предава топлината от горещите плочи към ремъците. 

Регулирането на налягането и температурата на различните етапи, в зависимост от размера и 
дебелината на килима, гарантира висока производителност и качество на готовата плоча. 
Участъкът се състои от следното оборудване: 

- Гореща хидравлична преса с непрекъснат режим на работа 
- Хидравличен агрегат 
- Вторичен отоплителен контур 
- Система за почистване с горещи пари 

 
 

Рязане на плочи 
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При излизане от пресата плочата се почиства на ръба и се нарязва спрямо необходимата 
дължина: правим плоча-еатлон (Master-board). 

Тази плоча-еатлон е акселерат и се управлява от системата IMAL WinBlick ( позиция 5140). 
Ако плочата не е правилно изготвена, тя се освобождава в станцията за отхвърляне. 

Добрите плочи влизат в охлаждащите обръщащи устройства, а след това в станцията за 
пакетиране в стекове – малък пакет (200 мм). Станцията за пакетиране в стекове  (позиция 
5280) е елеватор, който поема пакетите и ги подрежда в стек върху ролковия транспортьор. 
Височината на стековете е 2000 мм 

Стековете могат да бъдат освободени и преместени от мотокар или могат да бъдат 
манипулирани с автоматично устройство за съхранение. 

Автоматично складиране на плочите 

Плочите, подредени в стекове се транспортират с шатъл вагон към автоматичен склад. 

Линия за шлифоване 

Стековете могат да бъдат натоварени на линия за шлифоване с мотокар (от 
манипулационната за освобождаване на плочи) и/или с шатъл вагон (от автоматичен склад). 
Стекът се разопакова и всяка плоча се калибрира и шлифова. Шлифованата плоча се насочва 
към разтоварната станция. 

Линия за пакетиране 

Преди да се експидира продукцията се пакетира в авторматизирана линия за пакетаж. Тя е 
съобразена с натоварването на производството и се намира непосредствено до склада за 
готова продукция. Предвиден е междинен склад в общото складово помещение за сортиране 
и съхранение на подложки , пакетажна хартия и други консумативи. 

 
 Други Инсталации и дейности, непопадащи в Приложение 4 на ЗООС: 

  

 Инсталация за ламиниране на ПДЧ плоскости 

В „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. Бургас има монтирани четири ламиниращи преси 
и включва: 

• Ламинираща преса WEMHOENER – KT 51 
• Ламинираща преса SUFOMA – KT 53 
• Ламинираща преса WEMHOENER – KT 52 
• Ламинираща преса WEMHOENER – KT 54 
• Пакетираща линия 
• Склад за суровини и материали: 

 Котелна инсталация с обща инсталирана мощност 7 MW: 

• Конус-котел за подгряване на термомасло за преса ПДЧ – 3 MW; 
• Конус-котел за подгряване на термомасло за преса OSB – 3 MW; 
• Котел HPH1000 за подгряване на термомасло за преса в инсталация/цех за 

ламиниране на ПДЧ плоскости – 1 MW. 
 

Инсталациите, обхванати от Условие 2 от комплексното разрешително са както следва: 
Преди изпълнение на Условие 3.4: 

1. Инсталация за производство на дървесни плоскости (която попада в обхвата на т. 
6.1 (в) от Приложение № 4 към ЗООС), включваща: 
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- Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), включваща 2 броя 
сушилни; 

- Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), 
включваща 1 брой сушилня,  

както и инсталациите, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС: 
1. Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ; 
2. Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 7 MW, включваща: 

- Конус-котел за подгряване на термомасло на преса ПДЧ – 3 MW; 
- Конус-котел за подгряване на термомасло на преса OSB – 3 MW; 
- Котел HPH1000 за подгряване на термомасло за преси в Цех Ламинат за 
ламиниране на ПДЧ – 1 MW; 

3. Преса за опаковки от пластмаса и хартия 
 
След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ на изпълнението на съответната 
точка на Условие 3.4. 
Инсталацията, попадаща в обхвата на т. 6.1 (в) и т. 5.2 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС е 

1. Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 
- Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), включваща 2 броя 
сушилни; 

- Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), 
включваща 1 брой сушилня; 

- Линия за производство на плочи от дървесни частици средна плътност (MDF), 
включваща: 

− Съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 82 MW 
(съгласно т. 2 от Условие 3.4), 

− Съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 11 MW 
(съгласно т. 1 от Условие 3.4) 

Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС са: 
1. Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ; 
2. Преса за опаковки от пластмаса и хартия 

 
Според Условие 2.1 не е разрешена едновременната експлоатация на Котелна инсталация с 
номинална топлинна мощност 7 MW (включваща Конус-котел за подгряване на термомасло 
на преса ПДЧ – 3 MW, Конус-котел за подгряване на термомасло на преса OSB – 3 MW и 
Котел HPH1000 за подгряване на термомасло за преси в Цех Ламинат за ламиниране на ПДЧ 
– 1 MW) и Съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 11 MW. 

Съгласно Условие 2.2 след 24.11.2019 г. на Дружеството е разрешена експлоатацията на 
Линията за производство на ПДЧ след писмено потвърждение от страна на РИОСВ – Бургас, 
за изпълнение на мерките по Условие 3.6. 
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 Производствен капацитет на инсталациите:  
 

№ 
 

Инсталация 

Позиция на 
дейността, 

приложение №4, 
ЗООС 

Капацитет 

 

До изпълнението на Условие 3.4                                                                                                                

1. 

Инсталация за производство на 
дървесни плоскости т. 6.1 (в) 

1100 m3 
/денонощие 

 

• Линия за производство на плочи 
от дървесни частици (ПДЧ), 
включваща 2 броя сушилни и 2 
съоръжения за топъл въздух с 
топлинна мощност 8 MW и 5 
MW 

т. 6.1 (в) 

500 m3 плочи 
ПДЧ 

/денонощие 
(180 000 
m3/год.) 

- 

• Линия за производство на плочи 
от ориентирани дървесни 
частици (OSB), включваща 2 
броя сушилни и 1 брой 
съоръжение за топъл въздух с 
топлинна мощност 25 MW 

т. 6.1 (в) 

600 m3 плочи 
OSB 

/денонощие 
(220 000 
m3/год.) 

 
395 

м3/денонощие  
 

144682 м3/год 

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на 
Условие 3.4 

 

1. 

Инсталация за производство на 
дървесни плоскости 

т. 6.1 (в) 
т.5.2 „а“ 

2 500 m3 
/денонощие 

- 

• Линия за производство на плочи 
от дървесни частици (ПДЧ), 
включваща 2 броя сушилни и 2 
съоръжения за топъл въздух с 
топлинна мощност 8 MW и 5 
MW 

т. 6.1 (в) 
 
 
 

т. 5.2 „а“ 
(съоръжения за 
топъл въздух) 

500 m3 плочи 
ПДЧ 

/денонощие 
(180 000 
m3/год.) 

 
(3,2 t/h) 

- 

• Линия за производство на плочи 
от ориентирани дървесни 
частици (OSB), включваща 2 
броя сушилни и 1 брой 
съоръжение за топъл въздух с 
топлинна мощност 25 MW 

т. 6.1 (в) 
 
 
 

т. 5.2 „а“ 
(съоръжение за 
топъл въздух) 

600 m3 плочи 
OSB 

/денонощие 
(220 000 
m3/год.) 

 
(9,0 t/h) 

- 

• Линия за производство на плочи 
от дървесни частици средна 
плътност (MDF), включваща: 

- съоръжение за топъл въздух с 
топлинна мощност 82 MW 
(съгласно т. 2 от Условие 3.4), 

- съоръжение за топъл въздух с 
топлинна мощност 11 MW 
(съгласно т. 1 от Условие 3.4) 

т. 6.1 (в) 
 
 
 

т. 5.2 „а“ 
(съоръжения за 
топъл въздух) 

1 400 m3 плочи 
MDF 

/денонощие 
(500 000 
m3/год.) 

 
(25,5 t/h) 

- 
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В изпълнение на Условие 4.2.1 се прилага инструкция за измерване или изчисляване на 
годишната продукция за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 
№ 4 към ЗООС. В горната таблица е представено годишното количество продукция за 
инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно 
Условие 4.2.2.  
До 31.12.2020 г. не е потвърдено от РИОСВ изпълнение на условие 3.4 от КР № 475-
Н2/2016, актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019. 

Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за отчетния 
период 01.01.2020 – 31.12.2020. 

№ Инсталации, извън приложение № 4 на ЗООС Капацитет Капацитет за 
2020 год 

Преди изпълнение на Условие 3.4  

1. Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ 
5 600 000 бр. 
плочи/год. 

393380 бр. 
плочи/год 

2. Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 7 MW, включваща:  
2.1 • Конус-котел за подгряване на термомасло на преса ПДЧ  3 MW - 
2.2 • Конус-котел за подгряване на термомасло на преса OSB  3 MW 3 MW 

2.3 • Котел HPH1000 за подгряване на термомасло за преси в 
Цех Ламинат за ламиниране на ПДЧ  

1 MW 1 MW 

3. Преса за опаковки от пластмаса и хартия 1 т/час 18,75  т/год 
След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4  

1. Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ 5 600 000 бр. 
плочи/год. 

- 

2. Преса за опаковки от пластмаса и хартия 1 т/час - 
 
На Дружеството е разрешено да извърши следните промени (Условие 3.4): 

• Изграждане и въвеждане в експлоатация на Съоръжение за топъл въздух за 
подгряване на термо-масло за нуждите на линии за производство на плочи от ПДЧ, 
OSB и за пресите в цех „Ламинат“, работещо на биогориво, с топлинна мощност 11 
MW; 

• Изграждане и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на плочи от 
дървесни частици средна плътност (MDF) и съоръжение за топъл въздух (с топлинна 
мощност 82 MW) към сушилна инсталация MDF; 

 
В срок до 25.11.2019г., в съответствие с Условие 3.5, са извършени следните промени: 

• Обединяване на ИУ 5А и ИУ 5В в ИУ 5 и изграждане на скрубер с тръба на Вентури 
към и ИУ 5; 

• Обединяване на ИУ 6, ИУ 7 и ИУ 8 в ИУ 6А; обединяване на ИУ 17 и ИУ 40 в ИУ 
17А; обединяване на ИУ 34, ИУ 35А и ИУ 35В в ИУ 34А; изграждане на нови циклон-
филтри на ИУ 19, ИУ 15, ИУ 43 и ИУ 42; изграждане на сух електрофилтър на ИУ 2; 

• Изграждане на специална непропусклива зона със събиране на инфилтрат за безопасно 
съхранение на дънна пепел и шлака. 

Предвидените промени с Условие 3.6, не са извършени, тъй като линията за 
производство на ПДЧ не е в експлоатация от 31.05.2019 год., както и през отчетния 
период на 2020 год. Същите ще бъдат изпълнени преди възобновяване на работата на 
ПДЧ: 

• Изграждането на скрубер с тръба на Вентури към ИУ 4;  
• Обединяване на ИУ 25 А/В/С/Д в ИУ 25; изграждане на нов ръкавен филтър за ИУ 28 

и ИУ 37; изграждане на нови циклон-филтри на ИУ 24 и ИУ 36. 
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1.11. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас 

гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3 

Тел.:   056/ 813 205 

Факс: 056/ 813 200 

Е-mail: riosvbs@unacs.bg 

 
1.12. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна  

гр. Варна, 9000, ул. “Александър Дякович”  № 33 

Изнесени работни места в Бургас: гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" № 13 

Тел.: +359 56 841 958 

Факс: +359 56 841 946;  

 
1.13.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Отговорните лица и структурата на управлението по отношение на опазването на околната 
среда са представени на схемата. Оперативното управление на дейностите по опазване на 
околната среда се изпълняват от Еколога. 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 Съгласно Условие 5 от КР Дружеството е разработило и прилага система за управление на 
околната среда (СУОС). Системата е въведена със заповед на Изпълнителния Директор и е в 
сила от 25.07.2016 г. 

 

2.1. Структура и отговорности: 

Персоналът определен за изпълнение на условията от КР е посочен във всяка от 
инструкциите изискани от КР.  

 

2.2. Обучение 

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала. 

 

2.3. Обмен на информация 

Обменът на информация се извършва, съгласно процедура ПКР 5.3 – Процедура Обмен на 
информация.  

 

2.4.  Документиране 

Съгласно Условие 5.4 се прилага писмена инструкция ИКР 5.4 – Установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Екологът. 

2.5. Управление на документи 

Съгласно изискванията на Условие 5.5, се документира във формуляри ФКР 5.5-01 
Регистър на несъответствията и ФКР 5.5-02 Проверка на несъответствието и 
назначаване на коригиращи действия. Отговорен за прилагането е Екологът. 

Екологът е отговорен за воденето и съхранениието на  документацията по външния обмен на 
информация по околната среда със заинтересованите страни, обществеността и с 
компетентните органи.  

 

2.6. Оперативно управление 

В съответствие с Условие 5.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, 
изисквани с разрешителното. 

В съответствие с Условие 5.2 се прилагат писмени инструкции за мониторинг на 
техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. 

В съответствие с Условие 5.3 се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 
съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 
условията на разрешителното. 

Тези инструкции се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на 
компетентния орган при поискване. 
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Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително, 
са изготвени и утвърдени от Управителя на Дружеството.  

 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съгласно Условие 5.4 се прилага писмена инструкция ИКР 5.4 – Установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Съгласно Условие 5.6 се прилага писмена инструкция ИКР 5.6 – Периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2, 
произтичащи от нови нормативни актове, и за уведомяване на ръководния персонал за 
предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане 
съответствие с тези нормативни разпоредби. Има изготвен актуален списък с нормативните 
актове, отнасящи се до работата на инсталациите – ФКР 5.7-01 – Периодична оценка на 
наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2.  

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Екологът. 

 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Дейността по предотвратяване и контрол на аварийните ситуации за 2020 г. е разгледана в 
раздел 4.7. 

 
2.9. Записи (Документиране) 

Във формуляри се документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и 
технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на 
условията в комплексното. Отговорен за попълването и съхранението на формулярите е 
Екологът. 

 

2.10. Докладване 

Докладването се извършва съгласно действащото законодателство и КР № 475-Н2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019. 

Настоящият доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към 
утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “ Методика за реда и начина за контрол 
на Комплексното разрешително“  и Образец на годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително.  

Отговорен за изготвянето и представянето на ГДОС е Екологът. 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. По тази причина 
не са предприемани действия за уведомяване по Условие 7.1. 

През 2020 година не е имало случаи, съгласно Условие 7.2, на аварийни или други 
замърсявания или случаи на замърсяване на повърхностни и/или подземни води, когато да са 
нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на 
замърсяващи вещества в околната среда. 

Дружеството уведомява МОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в 
работата на инсталацията, разрешена в Условие № 2, съгласно нормативно установения ред. 
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(Условие 7.3). Дружеството е внесло в ИАОС (вх.№КР-15116/15.11.2017) информация по 
Приложение 6 и оценка за прилагането на НДНТ, прието с решение на ЕК.  

В изпълнение на Условие 7.4 и Условие 7.5 Дружеството информира РИОСВ и БД, в 
частта „Води“, за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното. 

През 2020 година не е имало случаи, съгласно Условие 7.6, на непосредствена заплаха за 
екологични щети. По тази причина през 2020 год. не са предприемани действия за 
уведомяване по Условие 7.7 и Условие 7.8. 

 

През 2020 година, съгласно Условие 7.9, Дружеството е регистрирало 30 броя пускания и 
спирания на действащите линии към инсталацията попадаща в Приложение 4 на ЗООС. В 
съответствие с Условие 7.9.1 пусканията и спиранията се документират във формуляр ФКР 
7.8.1-01 – Производствен регистър за пусканията и спиранията на линиите към инсталация 
за производство на дървесни плочи и съхранява на площадката тази информацията (Условие 
7.9.1). 

 
Годишната проверка по изпълнение на условията от КР бе извършена на място в завода от 
21.10.2020 до 23.10.2020 г. Констативен протокол от проверката е с № 017906/К-20-
37/23.10.2020. Не са  дадени предписания.   
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

Съгласно т.3.3 от Образеца за изготвяне на ГДОС се изисква от операторите ефективно 
използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси.  

 

3.1. Използване на вода 

Вода за питейно-битови, производствени, охлаждащи и противопожарни нужди (Условие 
8.1.1.) се осигурява от градската водопроводна мрежа на гр. Бургас. За осигуряване на 
водното количество „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има сключен договор с 
„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – Бургас за присъединяване към съществуващата ВиК 
мрежа.  

Докладването на количествата използвана за периода вода е в съответствие с Условия  6.5.1 
и Условие 6.5.2. 

В настоящото Комплексно разрешително при работа на инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, е заложена следната годишна норма за 
количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане), която не 
бива да бъде превишавана (Условие 8.1.2): 

Таблица 8.1.2. 

Инсталации 
Годишна норма за ефективност при 

употребата на вода, m3/единица продукт 
Преди изпълнение на Условие 3.4, т. 2 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 
• Линия за производство на плочи от 

дървесни частици (ПДЧ) 
0.387 

• Линия за производство на плочи от 
ориентирани дървесни частици (OSB) 

0.359 

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4, т. 2 
Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

• Линия за производство на плочи от 
дървесни частици (ПДЧ) 

0.406 

• Линия за производство на плочи от 
ориентирани дървесни частици (OSB) 

0.378 

• Линия за производство на плочи от 
дървесни частици средна плътност 
(MDF) 

1.506 

 
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“.  

Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за отчетния 
период 01.01.2020 – 31.12.2020! 

Във връзка с Условие 8.1.3 се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 
охлаждащата система за намаляване на температурата на изходящите газове в мокър 
електрофилтър, която е основен консуматор на вода за производствени нужди – ИКР 8.1.3 – 
Инструкция за експлоатация и поддръжка на охлаждащата система за намаляване на 
температурата на изходящите газове в действащия мокър електрофилтър към ИУ №10 
към линиите за производство на ПДЧ и OSB, която е основен консуматор на вода за 
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производствени нужди. Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по 
реализиране на промените предвидени по Условие 3.4, т.2. Инсталацията работи в режим 
„Съществуващ“. 

В изпълнение на Условие 8.1.4 се прилага писмена инструкция за извършване на проверки 
на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове 
и предприемане на действия за тяхното (ИКР 8.1.4 – Инструкция за извършване на проверки 
на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на 
течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване). 

За измерване на изразходваното общото количество свежа вода е изградена водомерна 
шахта, намираща се в непосредствена близост до оградата, при централната 
административна сграда на завода. На специални точки на територията на инсталацията са 
монтирани допълнителни водомерни устройства за отчитане на изразходваните количества 
свежа вода за производствени нужди. 

Изразходваните количества вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, се отчитат съгласно Условие 8.1.5.1, от 
водомерни устройства означени в Приложение 4.1 – Схема на площадковата 
водоснабдителна система  от Заявлението. Във връзка с Условие 8.1.5.2 се прилага 
инструкция (ИКР 8.1.5.2 – Инструкция измерване и документиране на изразходваните 
количества вода за производствени нужди) за измерване и документиране на 
изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация  
включва: 

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по 
Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; 

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за 
производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение №4 на ЗООС. 

Данните се документират във формуляр  ФКР 8.1.5.2-01 – Използвани количества 
производствена вода.  

В съответствие с Условие 8.1.5.3 се прилага инструкция (ИКР 8.1.5.3 – Инструкция за 
оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди, 
установяване на причини за несъответствията и предприемане на коригиращи действия) за 
оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с 
нормата по Условие 8.1.2, която включва установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се 
документират и съхраняват. във формуляр ФКР 8.1.5.2-01 – Използвани количества 
производствена вода.  

Таблица 3.1-1 

 
Консумация на 
вода за 2020             

[m3] 

Производство 
за 2020 

[m3] 

Консумация на 
вода за единица 

продукт  
[m3/ m3] 

Норма за 
ефективност по 
Условие 8.1.2    

[m3/ m3] 

Съответствие 
с 

Условие 
8.1.2     

Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от 
ориентирани дървесни частици (OSB), включваща: 

производство на 
плочи от дървесни 
частици (ПДЧ) 

0 - 0 0,387 - 
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производство на 
плочи от 

ориентирани 
дървесни частици 

(OSB) 

32999 144682 0,228 0,359 ДА 

• производство на 
плочи от дървесни 
частици средна 
плътност (MDF)) 

0 - 0 1,506 - 

 
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“.                                                          

В Таблица 3.1-1 е дадена консумацията на вода за производството на единица продукт през 
отчетния период на 2020 год. за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС. Изпълнени са Условие 8.1.2, Условие 8.1.5.1, Условие 8.1.5.2, 
Условие 8.1.5.3, Условие 8.1.6.1.  

В съответствие с Условие 8.1.5.4, резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 
8.1.4. се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентните органи. 
Проверките на водопроводната мрежа се извършват ежедневно, чрез визуален преглед и 
ежемесечен контрол се извършва цялостна проверка. Резултатите се записват във формуляр 
ФКР 8.1.5.4-01 – Проверка на водопроводната мрежа  

Брой извършени проверки на водопроводната мрежа за отчетния период на 2020 г. – 12 броя. 

Брой установени течове –  не са установени течове.  

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това, че няма установени 
течове и несъответствия. 

В съответствие с Условие 8.1.5.5, резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 
8.1.3 се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентните органи. 
Проверките на охлаждащата система за намаляване на температурата на изходящите газове в 
мокър електрофилтър се извършват чрез ежедневен контрол. Документирането се извършва 
във формуляр ФКР 8.1.5.5-01 – Проверка на охлаждащата система за намаляване на 
температурата на изходящите газове на мокър електрофилтър. 

Брой извършени проверки на охлаждащата ситема за отчетния период на 2020 г. – 1098 броя. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това, че няма установени 
несъответствия. 

В резултат на прилагане на инструкциите по условия  8.1.3, 8.1.4, и 8.1.5.2 не са установени 
отклонения и не са предприемани коригиращи действия. 

За периода на настоящия годишен доклад (Условие 8.1.6.2) е направена една оценка на 
съответствието на консумацията на вода от Инсталация за производство на плочи от 
ориентирани дървесни частици (OSB), която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е 
дадена в Tаблица 3.1-1. Не са установени отклонения и не са предприемани коригиращи 
действия. 

 

3.2. Използване на енергия 
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Дружеството има сключен договор с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД от 
27.05.2013 г.  На територията на площадката има изградена възлова станция. На площадката 
има изградени 9 /девет/ трафопоста.  

Най-големият консуматор на електроенергия за Инсталацията за производство на ПДЧ са 
електропреобразувателните части на дробилката на дървесния материал за ПДЧ, а за 
Инсталацията за производство на OSB са електропреобразувателните части на Калибратора 
за OSB.  

Най-големият консуматор на топлооенергия за Инсталацията за производство на ПДЧ са 
сушилните барабани за дървесни флейки за ПДЧ, а за Инсталацията за производство на OSB 
са сушилните барабани за дървесни флейки за OSB.  

В настоящото Комплексно разрешително за консумираната енергия при работа на 
Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от ориентирани 
дървесни частици (OSB), попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, за 
консумираната електро- и топлоенергия са заложени годишни норми за ефективност, които 
не бива да бъдат превишавани (Условие № 8.2.1). Докладването е в изпълнение на Условие 
8.2.2.1 и Условие 8.2.3.1. 

 

Инсталация 

Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на 
електроенергия, 

MWh/ единица продукт 

Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на 
топлоенергия, 

MWh/ единица продукт 
Преди изпълнение на Условие 3.4 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 
Линия за производство на 

плочи от дървесни частици (ПДЧ) 
0,222 1,32 

• Линия за производство на 
плочи от ориентирани дървесни 

частици (OSB) 
0,128 0,68 

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4 
Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

• Линия за производство на 
плочи от дървесни частици (ПДЧ) 

0,228 1,32 

• Линия за производство на 
плочи от ориентирани дървесни 

частици (OSB) 
0,130 0,68 

• Линия за производство на 
плочи от дървесни частици средна 

плътност (MDF) 
0.744 2,88 

 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

Съгласно Условие 8.2.1.1 Дружеството прилага методика за изчисляване на консумацията на 
топлоенергия от Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на 
плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), попадаща в обхвата на Приложение № 4 на 
ЗООС (МКР 8.2.1.1 – Методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от 
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инсталациите за производство на ПДЧ и OSB на площадката на „КРОНОШПАН 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.Бургас).  

На територията на площадката се прилага инструкция ИКР 8.2.1.2 – Инструкция за 
експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на дробилката на 
дървесния материал за ПДЧ и на Калибратора за OSB и машина за развлакняване на 
дървесния материал (рифайнера) към Линия за производство на плочи от дървесни частици 
средна плътност (MDF) за експлоатация и поддръжка (Условие 8.2.1.2) на: 

• електропреобразувателните части на дробилката на дървесния материал за ПДЧ, 
основен консуматор на електроенергия за производство на ПДЧ и 
електропреобразувателните части на Калибратора за OSB, основен консуматор на 
електроенергия за производство на OSB и 

• сушилните барабани за дървесни флейки за ПДЧ, основен консуматор на 
топлооенергия за производство на ПДЧ и сушилните барабани за дървесни флейки за 
OSB основен консуматор на топлооенергия за производство на OSB 
 

Изпълнявайки Условие 8.2.1.3 се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 
сушилните барабани за дървесни флейки към Линия за производство на ПДЧ, сушилните 
барабани за дървесни флейки към Линия за производство на OSB и сушилнята за олепилен и 
развлакнен дървесен материал към Линията за производство на MDF, основни консуматори 
на топлооенергия  (ИКР 8.2.1.3 – Инструкция за експлоатация и поддръжка на сушилните 
барабани за дървесни флейки към Линия за производство на ПДЧ, сушилните барабани за 
дървесни флейки към Линия за производство на OSB и сушилнята за олепилен и развлакнен 
дървесен материал към Линията за производство на MDF, основни консуматори на 
топлооенергия). 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“, т.е. не се отнася 
за Линия за производство на плочи от дървесни частици средна плътност (MDF) 

В изпълнение на Условие 8.2.1.4 се прилага инструкция ИКР 8.2.1.4 – Инструкция за 
извършване на проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа на 
площадката, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване, 
която регламентира проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, 
установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция ИКР 8.2.2.1 – Инструкция за 
измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и 
топлоeнергия за производствени нужди, осигуряваща измерване/изчисляване и 
документиране на изразходваните количества електро- и топлоeнергия за производствени 
нужди, изразени като: 

• Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и 
топлоенергия за Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 
и на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), попадаща в обхвата на 
Приложение № 4 на ЗООС; 

• Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за 
Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от 
ориентирани дървесни частици (OSB), попадаща в обхвата на Приложение № 4 на 
ЗООС. 

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства, 
отбелязани на Приложение 4.3 към Заявлението.  
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Изразходваното количество топлоенергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в 
обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, се определя съгласно методиката по Условие 8.2.1.1.  

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електро- и топлоенергия се 
документират във формуляри ФКР 8.2.2.1-01 – Използвани количества електроенергия и 
ФКР 8.2.2.1-02 – Използвани количества топлоенергия. 

Съгласно Условие 8.2.2.2. Дружеството прилага инструкция за оценка на съответствието на 
измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените 
такива в Условие 8.2.1, в това число установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия за отстраняването им (ИКР 8.2.2.2 – Инструкция за 
оценка на съответствието на изразходваните количества електро- и топлоенергия за 
производствени нужди, установяване на причини за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. 

В изпълнние на Условие 8.2.2.3 Дружеството документира във формуляри ФКР 8.2.2.3-01 – 
Резултати от проверката на експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните 
части на дробилката на дървесния материал за ПДЧ и на Калибратора за OSB и машина за 
развлакняване на дървесния материал (рифайнера) към Линия за производство на плочи от 
дървесни частици средна плътност (MDF) и ФКР 8.2.2.3-02 – Резултати от проверката на 
експлоатация и поддръжка на сушилните барабани за дървесни флейки към Линия за 
производство на ПДЧ, сушилните барабани за дървесни флейки към Линия за производство 
на OSB и сушилнята за олепилен и развлакнен дървесен материал към Линията за 
производство на MDF, резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.2.1.2 за 
експлоатация и поддръжка на: 

• електропреобразувателните части на дробилката на дървесния материал за ПДЧ – 
основен консуматор на електроенергия за производство на ПДЧ и 
електропреобразувателните части на Калибратора за OSB - основен консуматор на 
електроенергия за производство на OSB  

• сушилните барабани за дървесни флейки за ПДЧ – основен консуматор на 
топлооенергия за производство на ПДЧ и сушилните барабани за дървесни флейки 
за OSB – основен консуматор на топлооенергия за производство на OSB 
 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“, т.е. не се отнася 
за Линия за производство на плочи от дървесни частици средна плътност (MDF) 

Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за отчетния 
период 01.01.2020 – 31.12.2020! 

Брой извършени проверки на състоянието на електропреобразувателните части на 
Калибратора за OSB, както и на сушилните барабани за дървесни флейки за OSB за 
отчетния период на 2020 г. – 12 броя. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

 

Съгласно Условие 8.2.2.4 се документират резултатите от изпълнението на инструкцията по 
Условие 8.2.1.3 за проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, 
установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване. Данните се нанасят във формуляр ФКР 8.2.2.4-01 – Проверка на 
топлопреносната мрежа. 
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Брой извършени проверки на състоянието на топлопреносната мрежа за отчетния период на 
2020 г. – 36 броя. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

Докладването на изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата 
на електро- и топлоенергия за Инсталация за производство на плочи от дървесни частици 
(ПДЧ) и на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), попадаща в обхвата на 
Приложение № 4 на ЗООС за календарната година и резултатите от оценката на 
съответствието на количествата електро- и топлоенергия с определените такива в условията 
на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите 
коригиращи действия се прави съгласно Условие 8.2.3.1.  

Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за отчетния 
период 01.01.2020 – 31.12.2020! 

Оценката на съответствието се документира, като в Таблица 3.2-1  и Таблица 3.2-2  по-долу 
са представени данни, относно консумацията на електро- и топлоенергия за 2020 год., 
изразена като годишна консумация за производство на единица продукт за инсталацията, 
попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

Таблица 3.2-1 

 
Консумация 
на ел. енергия 
за 2020 год.             

[МWh] 

Годишно 
производство 

на плочи                  
[m3] 

Консумация на 
ел.енергия за 
2020г. за  ед. 

продукт  
[МWh/ m3] 

Норма за 
ефективност по 
Условие 8.2.1 

[МWh/ m3] 

Съответствие 
с 

Условие 
8.2.1     

Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от ориентирани 
дървесни частици (OSB), включваща: 

• производство на плочи 
от дървесни частици (ПДЧ) 

0 - 0 0,225 - 

• производство на плочи 
от риентирани дървесни 
частици (OSB) 

18186, 278 144682 0.126 0,128 ДА 

• производство на плочи 
от дървесни частици 
средна плътност (MDF) 

0 - 0 0,744 - 

Таблица 3.2-2 
 Консумация 

на топло 
енергия за 
2020 год.             
[МWh] 

Годишно 
производство 

на плочи                  
[m3] 

Консумация на 
топлоенергия за 

2020г. за  
ед. продукт 
[МWh/ m3] 

Норма за 
ефективност по 
Условие 8.2.1 

[МWh/ m3] 

Съответствие 
с 

Условие 
8.2.1     

Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от ориентирани 
дървесни частици (OSB), включваща: 

• производство на плочи 
от дървесни частици (ПДЧ) 0 0 0 1,32 - 
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• производство на плочи 
от риентирани дървесни 
частици (OSB) 

98 163,54 144682 0.678 0,68 ДА 

• производство на плочи 
от дървесни частици 
средна плътност (MDF) 

0 - 0 2,88 - 

 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

За отчетния период са направени  2 оценки за съответствието на изразходваната електро- и 
тополоенергия с определените в КР. 

Не са установени несъответствия с условията на Комплексното разрешително и не се е 
налагало извършване на коригиращи действия в резултат на изпълнение на ИКР 8.2.2.2 – 
Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електро- и 
топлоенергия за производствени нужди, установяване на причини за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия. 

 
3.3. Суровини и спомагателни материали  

Употреба на свежи суровини 

Основната суровина в предприятието са дървесните материали, като тяхното количество се 
измерва в три измервателни единици : 

• Rm (раунд-метър) – мярка, характеризираща обем; 
• Лютротон – тегло на материала с включена влага; 
• Атротон – мярка, характеризираща теглото на сухото вещество в материала. 

За нуждите на производството на ПДЧ и OSB в „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се 
използва мярката Атротон.   

Основната суровина за производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е дървесина, 
включваща:  

• обла дървесина; 
• дървесни отпадъци от външни дървообработващи фирми  (капаци,  стърготини, 

технологични трески)  
• дървесни материали, обработени в сушилня OSB, които се влагат в ПДЧ  
• дървесни материали, върнати от производството на OSB, които се влагат в ПДЧ. 

Kато спомагателни материали за производството на ПДЧ се използват:  
• лепило /Kronores CB 1561/ 
• парафинова емулсия ; 
• течен втвърдител /Смес на амониев нитрат и карбамид/; 
• уреа /Карбамид/; 

Основната суровина за производството на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) е:  
• облата дървесина.  

Като спомагателни материали при производство на плочи от ориентирани дървесни частици 
(OSB)  се използват:  

• лепило /Kronores OS 2056J и 8056J/ 
• лепило /Desmodur 1520 A20 и MPU2/ 
• парафинова емулсия  
• течен втвърдител /Амониев нитрат/ 
• карбамид 
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Основните суровини за производството на ламинирани плочи от дървесни                                                        
частици (ЛПДЧ) в Инсталация за производство на Ламинат, непопадаща в Приложение 4 на 
ЗООС са: 

• меламинова хартия 
• готовите плочи ПДЧ от собствено производство;  
• готовите плочи ПДЧ от външни фирми и площадки на Дружеството. 

 Горивата, които се използват в Котелна инсталация са : 
• дървесни кори  
• отпадъци от растителни материали  
• отпадъчна дървесина  
• дървесен прах   
• природен газ 

 
Съгласно Условие 8.3.1.1 употребяваните при работата на Инсталация за производство на 
плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), която 
попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, суровини и спомагателни материали и 
горива, посочени в Таблица 8.3.1.1,  Таблица 8.3.1.1.(1) и Таблица 8.3.1.1.(2), не се различават 
по вид и не превишават съответните количества. 

Таблица 8.3.1.1.  

Суровини Годишна норма за ефективност 
[Атротона/единица продукт] 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 
• Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 

Дървесина 0,774 

• Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) 
Обла дървесина 0,819 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

Таблица 8.3.1.1.(1). 

Спомагателен 
материал 

H –
предупреждения 

P – препоръки 

Годишна норма за 
ефективност 

[Атротона/единица 
продукт] 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 
• Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 

Лепила 
(UREA-

FORMALDEHYDE 
RESIN - 

KRONORES CB) 

H351, H317, H331, 
H311, H301, H314 

P261, P272, P280, P302+P352 
P333+P313, P321, P363, P501 

0,064 

Втвърдител 
(течен тор UAN) 

H319, H302 
P280d, P270, P264.1, P301+P312, 

P330, P305+P351+P338, P337+P313 
0,003 

Боя 
(Govinyl Green D 

SGS-IH) 

H318, H302, H315, 
H410 

P280, P273, P304+P340+P311+P321, 
P305+P351+P338+P310+P321, 

P302+P352+P362+P332+P313+P321, 
P301+P330+P331+P310+P321 

0,002 

• Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) 
Лепила   

(MELAMINO 
UREA-

H351, H317, H331, 
H311, H301, H314 

P261, P272, P280, 
P302+P352 P333+P313, P321, P363, 

P501 
0,035 
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FORMALDEHYDE 
RESIN) 

Втвърдител 
(Амониев нитрат) 

H319, H302 
P280d, P270, P264.1, P301+P312, 

P330, P305+P351+P338, P337+P313 
0,005 

 
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 
Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за отчетния 
период 01.01.2020 – 31.12.2020! 
 

Таблица 8.3.1.1.(2) 

Гориво 
Годишна норма за ефективност 

Nm3/единица продукт 
Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

• Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 
Природен газ – (резервно гориво)  8,6 

• Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) 
Природен газ – (резервно гориво) 8,6 

 
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

 

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 Дружеството прилага инструкция ИКР 8.3.2.1 – 
Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества 
суровини, спомагателни материали и горива, осигуряваща измерване/изчисляване и 
документиране (ФКР 8.3.2.1-01 – Консумация на суровини, спомагателни материали и 
горива) на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно 
таблиците по Условие 8.3.1.1, изразено като: 

- годишна консумация на суровините, спомагателните материали и горива, описани 
в Условие 8.3.1.1, за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на 
Приложение № 4 от ЗООС; 

- стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, 
спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2, попадащи в 
обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

 

Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.5.1. 

 

Съгласно Условие 8.3.2.2 се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на 
стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини, спомагателни 
материали и горива за Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на 
плочи от ориентирани дървесни частици (OSB), попадаща в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС, с условията на разрешителното. Инструкцията ИКР 8.3.2.2 – Инструкция за оценка на 
съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните 
суровини, спомагателни материали и горива и установяване на причините за 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия включва установяване на 
причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

Резултатите се документират и съхраняват на площадката. 
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Според Условие 8.3.3.1 Дружеството докладва ежегодно, като част от ГДОС: 

- изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на 
суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2, която 
попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 

- резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените 
такива в условията на разрешителното, причините за документираните 
несъответствия и предприетите коригиращи действия,  

- Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за 
отчетния период 01.01.2020 – 31.12.2020 

Резултатите, документирани във ФКР 8.3.2.1-01 – Консумация на суровини, спомагателни 
материали и горива, са показани в таблиците по-долу: 

 
 
 

Производство 
на плочи от 

Суровина Годишна 
консумация 
[Атротона] 

Годишна норма за ефективност  
[Атротона/ед. продукт] 

Съответстви

е с Условие 
8.3.1.1 

За отчетния период Условие 8.3.1.1 ДА/НЕ 

ПДЧ Дървесина 
S1ПДЧ=  

0 

N1ПДЧ= S1ПДЧ/ PПДЧ 

 
N1ПДЧ= 0 

N1oПДЧ= 0 

N1ПДЧ  ≤  S1ПДЧ 

 

 

OSB Обла 
дървесина 

S1OSB=  

87,607 

N1OSB= S1OSB/ POSB 

N1OSB= 0,606 
N1oOSB=0,819 

N1OSB  ≤  S1OSB 

 

ДА 

MDF Дървесина 
S1MDF=  

0 

N1OSB= S1MDF/ PMDF 

N1OSB= 0 
N1oMDF=1,048 

N1OSB  ≤  S1OSB 

 

 

 
 
 
 

Производство 
на плочи от 

Спомагателни 
материали 

Годишна 
консумация 
[Атротона] 

Годишна норма за ефективност  
[Атротона/ед. продукт] 

Съответствие 
с Условие 
8.3.1.1(1) 

За отчетния период Условие 8.3.1.1 ДА/НЕ 

ПДЧ 

Лепила 
S2ПДЧ= 

0 

N2ПДЧ= S2ПДЧ/ PПДЧ 

 
N2ПДЧ= 0 

N2oПДЧ= 0.064 
N2ПДЧ  ≤  N2oПДЧ 

 

Втвърдител 
S3ПДЧ= 

0 

N3ПДЧ= S3ПДЧ/ PПДЧ 

 
N3ПДЧ= 0 

N3oПДЧ= 0.003 
N3ПДЧ  ≤  N3oПДЧ 

 

 

Боя 
S4ПДЧ= 

0 

N4ПДЧ= S4ПДЧ/ PПДЧ 

 
N4ПДЧ= 0 

N4oПДЧ= 0.002 
N4ПДЧ  ≤  N4oПДЧ 

 

 

OSB Лепила 
S2OSB= 
5 018 

N2OSB= S2OSB/ POSB 

N2OSB= 0,034 N2oOSB=0.035 
N2OSB  ≤  N2oOSB 

 

ДА 
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Втвърдител 
S3OSB= 

203 

N3OSB= S3OSB/ POSB 

N3OSB= 0,0014 N3oOSB=0.005 
N3OSB  ≤  N3oOSB 

 

ДА 

MDF 

Лепила 
S2MDF= 

0 

N2MDF= S2MDF/ PMDF 

 
N2MDF= 0 

N2oMDF= 0.087 
N2MDF  ≤  N2oMDF 

 

- 

Втвърдител 
S3MDF= 

0 

N3MDF= S3MDF/ PMDF 

 
N3MDF= 0 

N3oMDF= 0.013 
N3MDF  ≤  N3oMDF 

 

- 

Боя 
S4MDF= 

0 

N4MDF= S4MDF/ PMDF 

 
N4MDF= 0 

N4oMDF= 0.005 
N4MDF  ≤  N4oMDF 

 

- 

 
 

Производство 
на плочи от 

Горива Годишна 
консумация 

[Nm3] 

Годишна норма за ефективност  
[Nm3/ед. продукт] 

Съответствие с 
Условие 8.3.1.2 

За отчетния период Условие 8.3.1.1 ДА/НЕ 

ПДЧ 
Природен газ 
(резервно 
гориво) 

S5ПДЧ= 
0 

N5ПДЧ= S5ПДЧ/ PПДЧ 
 
N5ПДЧ= 0 

N5oПДЧ= 8 
N5ПДЧ  ≤  S5ПДЧ 

 

 

OSB 
Природен газ 
(резервно 
гориво) 

S5OSB= 
0 

N5OSB= S5OSB/ POSB 
N5OSB= 0 N5oOSB=8 

N5OSB  ≤  S5OSB 

 

ДА 

MDF 
Природен газ 
(резервно 
гориво) 

S5MDF= 
0 

N5MDF= S5MDFPMDF 
N5MDF= 0 N5oMDF=51.6 

N5MDF ≤  S5MDF 

 

 

 
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

 
Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

Съхранението на спомагателните материали и горивата е съобразено с изискванията на  
Условие 8.3.4.1. Всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани 
в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи 
изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни 
листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на 
изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи 
изменения и поправки. 

В изпълнение на Условие 8.3.4.1.1 Дружеството съхранява на площадката и представя при 
поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност  на използваните 
опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива. 

Химичните вещества и смеси се съхраняват, както се изисква в Условие 8.3.4.1.2, съгласно 
условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата 
за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.  

Според Условие 8.3.4.2 опасните химични вещества, използвани като спомагателни 
материали и горива, се съхраняват в складовете за съхранение, посочени на схема в 
Приложение  4.5 от Заявлението. 
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При планирана промяна на съществуващо място за съхранение на опасни химични вещества 
използвани като суровини, спомагателни материали и горива, Дружеството представя в 
РИОСВ актуализация на схемата в Приложение № 4.5. от заявлението. 

За отчетния период няма промяна на съществуващо място за съхранение на спомагателни 
материали, горива, химични вещества и смеси (Условие 8.3.4.3). 

В изпълнение на Условие 8.3.5.1 и Условие 8.3.6.1 се извършват и се докладват като част от 
ГДОС проверки  на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с 
изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите 
коригиращи действия. 

Резултатите от извършените проверки се документират във формуляр ФКР 8.3.5-01 – 
Проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение. 

Броят на извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за 
съхранение за 2020 г. са 15 броя. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

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

Съгласно Условие 9.6.1.3 Дружеството определя годишните количества на замърсителите 
(kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, 
съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски 
регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

 

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

№. 
САS 
номер 

Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсители 
извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производств

о, обработка 
или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона 1а) 

kg/год. 

във води 
(колона 1b) 

kg/год. 

в почва 
(колона 1с) 

kg/год. 
kg/год. kg/год. 

1# 74-82-8 Метан (CH4) 
- 

(31,497) 
С 

- - - - 

2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 
 
(40139,4) 

C 
- - - - 

3# 124-38-9 
Въглероден диоксид 
(CO2) 

699700 
С - - - - 
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№. 
САS 
номер 

Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсители 
извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производств

о, обработка 
или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона 1а) 

kg/год. 

във води 
(колона 1b) 

kg/год. 

в почва 
(колона 1с) 

kg/год. 
kg/год. kg/год. 

4#  Хидро-флуоро-въглероди 
(HFCs) 

- -  - - - 

5# 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 

- - - - - 

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) - - - - - 

7#  
ЛОС без метан 
(NMVOC)  

- - - - - 

8#  
Азотни оксиди  
(NOx/NO2) 

 (60384.9) 
M  

- - - - 

9#  Перфлуоровъглероди 
(РFСs) - - - - - 

10# 2551-62-4 Серен хексафлуорид 
(SF6) 

- - - - - 

11#  Серни оксиди (SOx/SO2) 
- 

- - - - 

12#  Общ азот - - - - - 
13#  Общ фосфор - - 

 
- - - 

14#  Хидрохлорофлуоро-
въглероди (HCFCs) - - - - - 

15#  Хлорофлуоро-въглероди 
(CFCs) 

- - - - - 

16#  Халогенни въглеводороди - - - - - 

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му 
(като As) - - 

- 
 

- - 

18# 7440-43-9 Кадмий и съединения 
(като Cd) 

- - - 
 

- - 

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му 
(като Cr) - - 

- 
 - - 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му 
(като Cu) - - 

- 
 

- - 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му 
(като Hg) 

- - - 
 

- - 

22 # 7440-02-0 Никел и съединенията му 
(като Ni) - - 

- 
 

- - 

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

- 
 

- - 

24# 7440-66-6 
Цинк и съединенията му 
(като Zn) 

- - 
- 
 
 

- - 
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№. 
САS 
номер 

Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсители 
извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производств

о, обработка 
или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона 1а) 

kg/год. 

във води 
(колона 1b) 

kg/год. 

в почва 
(колона 1с) 

kg/год. 
kg/год. kg/год. 

25# 15972-60-8 Алахлор - - - - - 

26# 309-00-2 Алдрин - - - 
 

- - 

27# 1912-24-9 Атразин - - - 
 

- - 

28# 57-74-9 Сhlordane - - - - - 

29# 143-50-0 Сhlordecone - - - - - 

30# 470-90-6 Сhlorfenvinphos - - - - - 

31# 85535-84-8 Хлороалкани, C10-C13 - - - - - 

32# 2921-88-2 Chlorpyrifos - - - - - 

33# 50-29-3 D DТ  - - - - - 

34# 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) - - - 
 

- - 

35# 75-09-2 Дихлорметан (DCM) - - - - - 
36# 60-57-1 Dieldrin - - - - - 

37# 330-54-1 Diuron - - - - - 

38# 115-29-7 Ендосулфан - - - 
 

- - 

39# 72-20-8 Ендрин - - - - - 
40#  Халогенирани орган, 

съедин. (като AOX) 
- - - - - 

41# 76-44-8 Хептахлор - - - 
 

- - 
42# 118-74-1 Хексахлорбензол (НСВ) - - - - - 

43# 87-68-3 Хексахлорбутадиен 
(НСВD) 

- - - - - 

44# 608-73-1 1,2,3,4,5,6-
хексахлорциклохексан 
(НСН) 

- - 
- 

 
- - 

45# 58-89-9 Lindane - - - - - 

46# 2385-85-5 Мirex - - - - - 

47#  РСDD +РСDF 
(диоксини и фурани) 
(като Teq) 

- - - - - 

48# 608-93-5 Пентахлорбензол - - - - - 

49# 87-86-5 Пентахлорфенол(РСР) - - - - - 

50# 1336-36-3 Полихлорирани 
бифенили (PCBs) 

- - - - - 

51# 122-34-9 Simazine - - - - - 
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№. 
САS 
номер 

Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсители 
извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производств

о, обработка 
или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона 1а) 

kg/год. 

във води 
(колона 1b) 

kg/год. 

в почва 
(колона 1с) 

kg/год. 
kg/год. kg/год. 

52# 127-18-4 Тетрахлоретилен (РЕR) - - - - - 

53# 56-23-5 Tетрахлорметан (ТСМ) - - - - - 

54# 2002 г.-48-
1 

Трихлорбензоли (ТСВs) - - - - - 

55# 71-55-6 1,1,1 -трихлоретан - - - - - 

56# 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан - - - - - 

57# 79-01-6 Трихлоретилен - - - 
 

- - 
58# 67-66-3 Трихлорометан - - - - - 

59# 001-35-2 Токсафе - - - - - 

60# 75-01-4 Винилхлорид - - - - - 

61# 120-12-7 Антрацен - - - 
 

- - 

62# 71-43-2 Бензол - - - - - 

63#  Бромирани дифенилетери 
(PBDE) 

- - - - - 

64#  Nonylphenol (NP/NPEs) и 
свързаните съедин. 

- - - - - 

65# 100-41-4 Етилов бензол - - - - - 

66# 75-21-8 Етиленов оксид - - - - - 

67# 34123-59-6 Isoproturon - - - - - 
68# 91-20-3 Нафталин - - - - - 
69#  Съединения на 

Organotin(като общ Sn) 
- - - - - 

70# 117-81-7 Di(2-ethyl hexyl)  phthalate 
(DEHP) 

- - - - - 

71# 108-95-2 Феноли (като общ C) - - - - - 

72#  Полициклични ароматни 
въглеводороди (PAHs)2 

- - - - - 

73# 108-88-3 Толуол - - - - - 

74#  Тributyltin и неговите 
съединения 

- - - - - 

75#  Тributyltin и неговите 
съединения 

- - - - - 

76#  Общ органичен въглерод 
(TOC) (като общ C или 
ХПК/3) 

- - - - - 

77# 1582-09-8 Тributyltin - - - - - 

78# 1330-20-7 Xylenes - - - - - 

79#  Хлориди (като общ Cl) - - - - - 
80#  Хлор и неорганични 

съединения (като HCl) 
- - - - - 
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№. 
САS 
номер 

Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсители 
извън площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производств

о, обработка 
или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона 1а) 

kg/год. 

във води 
(колона 1b) 

kg/год. 

в почва 
(колона 1с) 

kg/год. 
kg/год. kg/год. 

81# 1332-21-4 Азбест - - - - - 
82#  Цианиди (като общ СN) - - - - - 

83#  Флуориди (като общ F) - - - 
 

- - 

84#  Флуор и неорганични 
съединения (като HF) - - - - - 

85# 74-90-8 Циановодород (HCN) - - - - - 

86#  Фини прахови час-
тици <10µµµµm (PM10) 

(15341,8) 
M   

- 
- - - 

*Забележка – стойността, посочена в кавички се отнася до количеството замърсител над 
праговата стойност. Стойността, посочена в скоби, се отнася до изчисленото количество 
азотни оксиди. 
 

Формалдехид kg/y 1671,26  
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Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR, са получени въз основа на  прилагане на следните методи: 
 

 
• Емисионни прагове във въздух (колона 1а) 

Общите количества на изпуснатите емисии в въздуха в през 2020 год. са определени при 

извършени изчисления както следва: 

Екологичната оценка за замърсяването на атмосферата от точкови източници на емисии 
извършена по методиката на CORINAIR. Главен фактор, определящ количествата отделени 
вредни вещества, се явява изразходваното гориво. През 2020 г., консумацията на природен газ 
в съоръженията, монтирани в Кроношпан България, площадка Бургас, е 367 879 Nm3 с 
получена топлинна енергия 13,9773 TJ.  

 

• Въглероден диоксид  
 

- Емисии от горивни процеси – чрез стехиометрични изчисления на база на изгореното 
гориво и състава му, съгласно последната инвентаризация на парникови газове за 
България, докладване 2020.  

- Изчисленията се извършват въз основа на  плана за мониторинг към Разрешително за 
емисии на парникови газове №37/2013 г. на Кроношпан България, площадка Бургас, 
и се верифицират от верификационен орган.   

В предоставените данни  посочените емисии отбелязани с тире “-“ не превишават зададените 
прагови стойности . 

Докладването на свързаната с EРЕВВ/PRTR  информация за замърсителите в отпадъчните 
води по т. 4.1 не е направено, тъй като заложения собствен мониторинг на замърсителите не 
съвпада по-нито един показател със замърсителите в отпадъчните води за които се изисква 
докладване по Приложение II. По-тази причина се докладват данни само на замърсителите 
заложени в КР.  

 

Емисии в атмосферата  
 
Работа на пречиствателното оборудване  

Съгласно Условие 9.1.1 на територията на площадката се експлоатират следните 
пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата: 

- Сух електрофилтър (SEF) към ИУ № 2, за пречистване на отпадъчните газове от 
котелна инсталация (OSB); 

- Скрубер с тръба вентури към ИУ № 4, за пречистване на отпадъчните газове от преса  
към линията за производство на ПДЧ; 

- Скрубер с тръба на Вентури към ИУ № 5, за пречистване на отпадъчните газове от 
преса към линията за производство на OSB; 

- Модул ръкавни филтри формовъчна линия към ИУ № 6А, за пречистване на 
отпадъчните газове от насипни станции и предпреса OSB; 

- Модул ръкавни филтри – формовъчна линия към ИУ № 9А и ИУ № 9В, за 
пречистване на отпадъчните газове от Аспирация към шлайф-машина ПДЧ; 

- Мокър скрубер; Мокър електрофилтър към ИУ № 10, за пречистване на отпадъчните 
газове от сушилни към ПДЧ и OSB;  
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- Циклон към ИУ № 11, за пречистване на отпадъчните газове от два броя ламиниращи 
преси (КТ51 и КТ52) в Цех Ламинат; 

- Циклон към ИУ № 13, за пречистване на отпадъчните газове от Дозиране на 
стърготини към сушилно ПДЧ и Сепаратор на стърготини; 

- Циклон филтър към ИУ № 14, за пречистване на отпадъчните газове от Дозиране на 
прах към сушилно OSB, шлайф-линия ПДЧ и транспорт прах към OSB 

- Циклон филтър – вихрова камералиния към ИУ № 15, за пречистване на отпадъчните 
газове от Сепарация на материал OSB; 

- Модул ръкавни филтри – формовъчна линия към ИУ № 17А, за пречистване на 
отпадъчните газове от Формоване на килим за OSB; 

- Циклон към ИУ № 18, за пречистване на отпадъчните газове от Вторична обработка 
ПДЧ – технологични трески и Дробилка ПДЧ; няма такова изпускащо устройство; 

- Циклон филтър към ИУ № 19, за пречистване на отпадъчните газове от Формоване, 
разкрой на ПДЧ и OSB; 

- Циклон към ИУ № 20, за пречистване на отпадъчните газове от Дозиране на 
стърготини към сушилно ПДЧ и Сепаратор на стърготини; няма такова изпускащо 
устройство; 

- Циклон филтър – вихрова камера към ИУ № 21, за пречистване на отпадъчните газове 
от Дробене на едри частици от сито ПДЧ; 

- Циклон филтър към ИУ № 23, за пречистване на отпадъчните газове от 
Пневмосепарация на фин материал ПДЧ; 

- Циклон филтър към ИУ № 24, за пречистване на отпадъчните газове от 
Пневмосепарация на материал ПДЧ; 

- Модул ръкавен филтър – формовъчна линия към ИУ № 25, за пречистване на 
отпадъчните газове от Сортиране на трески за ПДЧ и келер едър материал; 

- Модул ръкавни филтри към ИУ № 26, за пречистване на отпадъчните газове от 
Формоване на килим ПДЧ; 

- Модул ръкавни филтри – вихрова камера към ИУ № 27, за пречистване на 
отпадъчните газове от Формоване на килим ПДЧ; 

- Модул ръкавни филтри – вихрова камера към ИУ № 28, за пречистване на 
отпадъчните газове от Разкрой ПДЧ; 

- Циклон филтър към ИУ № 29, за пречистване на отпадъчните газове от Сепарация на 
ПДЧ материал; 

- Модул ръкавни филтри към ИУ № 30, за пречистване на отпадъчните газове от 
Транспорт прах към конус-котел ПДЧ и Шлайф-машина ПДЧ – до писмено 
потвърждаване от страна на РИОСВ на изпълнението на Условие 3.4, т. 1. 

- Модул ръкавни филтри към ИУ № 31, за пречистване на отпадъчните газове от 
Транспорт прах към конус-котел OSB и Шлайф-машина ПДЧ – до писмено 
потвърждаване от страна на РИОСВ на изпълнението на Условие 3.4, т. 1. 

- Циклон към ИУ № 32, за пречистване на отпадъчните газове от Вторично 
раздробяване на ПДЧ материал и Дробилни машини ПДЧ; 

- Циклон към ИУ № 33, за пречистване на отпадъчните газове от Сепарация ПДЧ 
материал и Сито „Пал” за ПДЧ; 

- Модул ръкавни филтри към ИУ № 34A, за пречистване на отпадъчните газове от 
Почистване на ЛПДЧ и Ламинираща преса (КТ53) в Цех Ламинат; 

- Циклон към ИУ № 36, за пречистване на отпадъчните газове от Грешно насипване 
при формоване ПДЧ; 

- Модул ръкавни филтри – вихрова камера към ИУ № 37, за пречистване на 
отпадъчните газове от Формоване на ПДЧ килим, преса ПДЧ; 

- Циклон филтри към ИУ № 42, за пречистване на отпадъчните газове от Циркулярна 
машина за разкройване на дървени подложки и палети; 
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- Циклон филтри към ИУ № 43, за пречистване на отпадъчните газове от 
Транспортиране на материал към линия ПДЧ; сито OSB; 

- Циклон  филтри към ИУ № 44, за пречистване на отпадъчните газове от Дробене 
трески OSB и Калибратор OSB; 

 
Тъй като към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на 
промените предвидени по Условие 3.4 и Инсталацията работи в режим „Съществуващ“, 
Условие 9.1.2 е неприложимо. 

Съгласно Условие 9.1.2.1 пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.2, следва 
да бъдат изградени/инсталирани и въведени в експлоатация преди изпълнението на Условие 
3.4, т. 2. 

В изпълнение на Условие 9.1.3, за всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с 
Условие 9.1.1 и Условие 9.1.2 предприятието определя писмено: 

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа на пречиствателните съоръжения); 

- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри; 
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 
- вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на 

контролираните параметри. 
 
Данните се съхраняват във формуляри ФКР 9.1.3.1.-01, ФКР 9.1.3.1.-02, ФКР 9.1.3.1.-03, ФКР 
9.1.3.1.-04 и ФКР 9.1.3.1.-05 – Контролирани параметри на пречиствателните съоръжения 
по Условие 9.1.1 от КР. 
Спазвайки Условие 9.1.4 Дружеството след изготвяне и/или актуализиране на информацията 
по Условие 9.1.3 е предоставило в РИОСВ – Бургас с писмо вх.№АВ-621/17.08.2016, като тази 
писмената документация се съхранява на площадката и се предоставя при поискване от 
компетентния орган. 

Съгласно Условие 9.1.5 в РИОСВ се представя копие от паспортните данни (при наличие на 
такива) на всяко пречиствателно съоръжение. 

Дружеството прилага инструкция ИКР 9.1.6 - Инструкция за поддържане на оптимални 
стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 
пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1 и Условие 9.1.2 за поддържане на 
оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим 
на  пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1 и Условие 9.1.2.  Инструкцията 
включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри 
за всяко пречиствателно съоръжение. Информацията  по Условие 9.1.6 се съдържа във 
формуляри ФКР 9.1.3.1. 
Във връзка с контрола на  пречиствателното оборудване  (Условие 9.1.7.1) се прилага 
инструкция ИКР 9.1.7.1 – Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
измерените/ изчислените стойности на контролираните параметри за всяко 
пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.3, която 
включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия. 

Във формуляри ФКР 9.1.3.1.-01, ФКР 9.1.3.1.-02, ФКР 9.1.3.1.-03, ФКР 9.1.3.1.-04 и ФКР 
9.1.3.1.-05 – Контролирани параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1 от 
КР се документират и съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри 
за всяко пречиствателно съоръжение, както и резултатите от проверките за съответствието на 
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стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с 
определените оптимални такива в Условие 9.1.3, установените причини за несъответствие и 
предприетите коригиращи действия (Условие 9.1.8.1 и Условие 9.1.8.2) 
Съгласно Условие 9.1.8.3, като част от ГДОС, Дружеството докладва информацията за 
извършените през годината проверки на съответствието на стойностите на контролираните 
параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с определените оптимални такива в Условие 
9.1.3, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите 
коригиращи действия. 

Брой извършени проверки на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за 
OSB за отчетния период на 2020 г. – 2640 броя. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

Брой извършени проверки на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за 
Ламинат за отчетния период на 2020 г. – 536 броя.  

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

Линията за производство на плочи от ПДЧ временно не е в експлоатация за отчетния период 
01.01.2020 – 31.12.2020. 

 
Емисии от точкови източници 
В изпълнение на  Условие 9.2.1 дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички 
организирани източници по Условия 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 и 9.2.5 не превишава определените в 
съответните таблици стойности. 

Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в Таблица 9.2.2 – 
продължение 1, Таблица 9.2.2 – продължение 2,  Таблица 9.2.2.1.– продължение 1, Таблица 
9.2.2.1.– продължение 2, Таблица 9.2.3. – продължение , Таблица 9.2.4. – продължение, 
Таблица 9.2.5.-продължение 1, Таблица 9.2.5.-продължение 2, Таблица 9.2.5.-продължение 
3 емисионни норми. 
 

Не е допуснато наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и 
изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 и 
9.2.5 и означени на Приложение № 5.2 към Заявлението. 
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Условие 9.2.2 Инсталация за производство на плочи от дървесни частици 

Таблица 9.2.2. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 
№ 

Източник на отпадъчни 
газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимале

н дебит на 
газовете 
(Nm3/h) 

Минимална 
височина на 
изпускащото 
устройство 

(m) 
До изпълнението на Условие 3.4, т. 2, Условие 3.5, Условие 3.6 

6 
Аспирация насипни 

станции и предпреса OSB 
Циклон 75 000 26 

7 
Аспирация насипни 

станции и предпреса OSB 
Циклон 75000 26 

8 
Аспирация Разкройващи 

циркуляри OSB 
плоскости 

Циклон 20 000            25 

9А 
Аспирация към шлайф-

машина ПДЧ Модул ръкавни 
филтри 

60 000 11 

9В 
Аспирация към шлайф-

машина ПДЧ 
60 000 11 

14 

Дозиране прах към 
сушилно OSB 

Шлайф-линия ПДЧ и 
транспорт прах към OSB 

Циклон 1400  24,5   

15 
Сепарация на материал 

OSB 
 

Циклон 20 000 19 

17 
Формоване на килим за 

OSB 
Разкройващ циркуляр 

Циклон 45000 6,6 

19 
Формовъчен път и 

разкройващи циркуляри 
ПДЧ и OSB 

Циклон-филтър 2800 12,2 

23 
Пневмосепарация на фин 

материал ПДЧ 
Келер фин материал ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри 

26 000 17 

25A 
Сортиране на трески за 

ПДЧ 
Келер едър материал 

Циклон 14300 25,3 

25B 
Сортиране на трески за 

ПДЧ 
Келер едър материал 

Циклон 14300 25,3 

25C 
Сортиране на трески за 

ПДЧ 
Келер едър материал 

Циклон 14300 25,3 

25D 
Сортиране на трески за 

ПДЧ 
Келер едър материал 

Циклон 14300 25,3 

26 
Формоване на килим 

ПДЧ 
Циклон  22 000           16,2 
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Формовъчен път и 
предпреса ПДЧ 

27 

Формоване на килим 
ПДЧ 

Фини насипни станции 
ПДЧ 

Циклон 19800 22 

28 
Разкрой ПДЧ 

Надлъжни и напречни 
циркуляри ПДЧ 

Циклон 15800  6,7 

29 
Сепарация на ПДЧ 

материал 
Сито „Пал” за ПДЧ 

Циклон-филтър 2400 3,8 

30 
Транспорт прах към 
конус котел ПДЧ 

Шлайф-машина ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри 

1400 21,75 

31 
Транспорт прах към 
конус-котел OSB 

Шлайф-машина ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри 

1400 14 

36 

Грешно насипване при 
формоване ПДЧ 
Бункер за грешно 

насипване 

Циклон 2400 15,5 

37А 
Формоване на ПДЧ 

килим 
Предпреса ПДЧ 

Циклон 
11 000 22 

37В 
Формоване на ПДЧ 

килим 
Предпреса ПДЧ 

Циклон 
11 000 22 

40 

Формоване на килим 
OSB 

Бункер грешно насипване 
OSB 

Циклон 37 000  6,6 

43 
Транспортиране на 

материал към линия ПДЧ 
Сито OSB 

Циклон 7000 15,5 

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ  
за изпълнението на Условие 3.4, т. 2, 3.5 и 3.6  

6А 
Аспирация насипни 

станции и предпреса OSB 

Модул ръкавни 
филтри - 

формовъчна 
линия 

135 000 11,10 

9А 
Аспирация към шлайф-

машина ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри - 

формовъчна 
линия 

60 000 11 

9В 
Аспирация към шлайф-

машина ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри - 
формовъчна 
линия 

60 000 11 

14 Дозиране прах към Циклон - филтър 1400 24,5 
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сушилно OSB 
Шлайф-линия ПДЧ и 

транспорт прах към OSB 

15 

 
Сепарация на материал 

OSB 
 

Циклон - филтър 20 000 19 

17 А 
Формоване на килим за 

OSB 
Разкройващ циркуляр 

Модул ръкавни 
филтри  

75 000 16,5 

19 
Формовъчен път и 

разкройващи циркуляри 
ПДЧ и OSB 

Циклон - филтър 2800 12,2 

21 
Дробене от едри частици 

от сито ПДЧ  

Модул ръкавни 
филтри - вихрова 

камера 
22 000 1 

23 
Пневмосепарация на фин 

материал ПДЧ 
Келер фин материал ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри - вихрова 

камера 
26 000 17 

24 
Пневмосепарация на 

материал ПДЧ 
 

Циклон - филтър 25 000 5,5 

25 
Сортиране на трески за 

ПДЧ 
Келер едър материал 

Модул ръкавни 
филтри - 

формовъчна 
линия 

57 200 26 

       26 

Формоване на килим 
ПДЧ 

Формовъчен път и 
предпреса ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри - вихрова 

камера 
22 000 16,2 

27 

Формоване на килим 
ПДЧ 

Фини насипни станции 
ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри - вихрова 

камера 
19800 22 

28 
Разкрой ПДЧ 

Надлъжни и напречни 
циркуляри ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри - вихрова 

камера 
15800 6.7 

29 
Сепарация на ПДЧ 

материал 
Сито „Пал” за ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри тип 

Транспорт ВН 
MS 

2400 3,8 

36 

Грешно насипване при 
формоване ПДЧ 
Бункер за грешно 

насипване 

Циклон - филтър  2400 15,5 

37 
Формоване на ПДЧ 

килим 
Предпреса ПДЧ 

Модул ръкавни 
филтри - вихрова 

камера 
11 000 22 

 
       

Разкройване на дървени 
подложки и палети 

Циклон - филтър 19800 8,2 
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       42 
 
 
 

Циркулярна машина 

43  
Транспортиране на 

материал към линия ПДЧ 
Сито OSB 

Циклон - филтър 7000 15,5 

45 
Раздробяване на дървесен 

материал (Дробилна 
машина за MDF и ПДЧ) 

Циклон 15 000 12 

46 
Сепарация на материал 

MDF - Бункер преди 
Refiner 

Циклон 14 000 10 

48 

Обезпрашаване от 
сортиране на влакна 

Бункер преди 
олепиляване 

Ръкавен филтър 80 000 6 

49 
Обезпрашаване насипни 
станции формовъчен път 
Формовъчен път MDF 

Ръкавен филтър 115 000 6 

50 
Надлъжно разкройване 
Разкройващи машини 

MDF 
Ръкавен филтър 55 000 6 

51 
Шлайфане на MDF 

Шлайф линия 
Ръкавен филтър 130 000 6 

52 
Събиране на отпадъчен 

дървесен прах 
Бункер за прах 

Ръкавен филтър 2 000 25 

53 
Разкрой на MDF плочи 
Бункер за гранулат 

Ръкавен филтър 2 000 25 

54 
Негодни килими MDF 

Бункер грешно насипване 
Ръкавен филтър 95 000 12 

57 

Раздробяване на дървесен 
материал 

Дробилна машина за 
MDF и ПДЧ 

Циклон 30 000 6 

 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4 и инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 
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Таблица 9.2.2. – продължение 1  

Параметър Емисионни норми (mg/Nm3)  
до 24.11.2019 г. 

Емисионни норми (mg/Nm3)  
От 25.11.2019 г. 

Прах 20  5  
 

Таблица 9.2.2. – продължение 2 –  
след писмено потвърждаване от страна на РИОСВ за изпълнението на Условие 3.4, т. 2 

 
ИУ Параметър 

Емисионни норми 
(mg/Nm3) 

до 24.11.2019 г. 

Емисионни норми 
(mg/Nm3) 

 от 25.11.2019 г. 
6А   Прах - 5 

9А и 9В Прах 12 5 
17А Прах - 5 
25 Прах - 5 

 
 

Таблица 9.2.2.1. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 
№ 

Източник на отпадъчни 
газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 
(Nm3/h) 

Минимална 
височина на 
изпускащото 
устройство 

(m) 
До изпълнението на Условие 3.4, т. 2 и Условие 3.6  

4 Аспирация ПДЧ преса Забележка* 75 000 21,3 
5А Аспирации OSB преса  Забележка* 10 000 27 
5В Аспирации OSB преса  Забележка*  10 000 27  

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ 
за изпълнението на Условие 3.4,  т.2. и Условие 3.6 

4 Аспирация ПДЧ преса  Забележка* 75 000* 21,3 
5 Аспирации OSB преса Забележка*  90 000* 21,8 

56 
Аспирация преса към 

Линия за производство на 
MDF 

Мокър скрубeр 100 000 15 

Забележка*: След изпълнение на мярка заложена в ИППСЗНДНТ „ Изграждане на два броя 
скрубери с тръба на вентури към ИУ № 4 и ИУ № 5“ 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4 и инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

 

Таблица 9.2.2.1. – продължение 1  

Параметър 
Емисионни норми 

(mg/Nm3) 
до 24.11.2019 г. 

Емисионни норми (mg/Nm3) 
от 25.11.2019 г. 

Прах 20 15 

Органични вещества, определени 
като общ въглерод 

20 20 

Формалдехид 20 15 
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Таблица 9.2.2.1 – продължение 2 – след писмено потвърждаване  
от страна на РИОСВ за изпълнението на Условие 3.4, т. 2 и Условие 3.6 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 
№ 

Параметър 
Емисионни норми 

(mg/Nm3) 
до 24.11.2019 г. 

Емисионни норми 
(mg/Nm3)  

От 25.11.2019 г. 

4 Прах 18 15  

5 

Прах - 11  

Органични 
вещества, 

определени като 
общ въглерод 

- 20 

Формалдехид - 15 
 
 
 
Условие 9.2.3. Сушилни към Инсталация за производство на дървесни плоскости 

Таблица 9.2.3. 

Изпускащо 
устройство 
(комин) № 

Източник на 
отпадъчни 
газове 

Макс. 
дебит на 
газовете 
Nm3/h 

Мощност 
МW th 

Пречиствателно 
съоръжение 

Вид на 
горивото 

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m) 
До изпълнението на Условие 3.4, т. 2 

10 

Сушилня към 
Линия за 

производство 
ПДЧ 

210 000 

8 

Мокър скрубер; 
Мокър 

Електрофилтър 
биомаса 45 

Сушилня към 
Линия за 

производство 
ПДЧ 

5 

Сушилня към 
Линия за 

производство 
OSB 

25 

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ за изпълнението на Условие 3.4, т. 2 

10 

Сушилня към 
Линия за 

производство 
на ПДЧ 

210 000 

8 

Мокър скрубер; 
Мокър 

Електрофилтър 
биомаса 45 

Сушилня към 
Линия за 

производство 
на ПДЧ 

5 

Сушилня към 
Линия за 

производство 
на OSB 

25 

47 Сушилня към 500 000 82 Мокър скрубер; биомаса 40 
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Линия за 
производство 
на MDF 

Съоръжение за 
топъл въздух 

Мокър 
електрофилтър 

Съоръжение за 
топъл въздух  

11 

 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4 и инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

 
 

Таблица 9.2.3. – продължение 

Параметър Емисионни норми (mg/Nm3) 
до 24.11.2019 г. 

Емисионни норми (mg/Nm3)  
От 25.11.2019 г. 

ИУ № 10 
Прах 15* 15* 
NOх 280* 250** 
SOх 400* 400* 
CO 250* 250* 

Формалдехид 20* 10** 
Органични вещества, 
определени като общ 

въглерод 

300* 300* 

ИУ № 47 
Прах 15* 15*  
NOх 280* 250 
SOх 400* 400* 
CO 250* 250* 

Формалдехид 20* 15 
Органични вещества, 
определени като общ 

въглерод 

300* 120 

*Емисионните норми се отнасят за 17 % съдържание на кислород в отпадъчните газове.  
** Емисионните норми се отнасят за 18 % съдържание на кислород в отпадъчните газове. 

 

 

Условие 9.2.4. Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици - ЛПДЧ  
Таблица 9.2.4. 

Изпускащо 
устройство 

(комин) 
№ 

Източник на 
отпадъчни 
газове 

Пречиствателно 
съоръжение 

Максимален 
дебит на 
газовете 
(Nm3/h) 

Минимална 
височина на 
изпускащото 
устройство 

(m) 

34А 
Аспирация от 
Ламинираща 
преса в Цех 

Циклон 27 000 4,9 
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Ламинат, процес 
почистване на 

ЛПДЧ 

42 

Разкройване на 
дървени 

подложки и 
палети 

Циркулярна 
машина 

Циклон 19800 8,2 

 
 

Таблица 9.2.4.– продължение 

Параметър Емисионни норми (mg/Nm3) 
Прах 20 

 
 
 
 
Условие 9.2.5. Горивна инсталация  
 

            Таблица 9.2.5. 

Изпускащо 
устройство 
(комин) № 

Източник на 
отпадъчни 
газове 

Макс. 
дебит на 
газовете 
Nm3/h 

Мощност 
МW th 

Пречистват

елно 
съоръжение 

Вид на 
горивото 

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m) 
До изпълнението на Условие 3.4, т. 1 

1 

Конус-котел 
за подгряване 

на 
термомасло за 
преса ПДЧ 

 
 

35 000 

 
 
3 

 
 
- 

 
 

биомаса 

 
 

40 

2 

Конус-котел 
за подгряване 

на 
термомасло за 
преса OSB 

 
27 000 

 
3 

 
Сух 

електрофил

тър - SEF 

 
биомаса 

 
50 

 
 
3 

Котел HPH 
1000 за 

подгряване на 
термомасло за 
преса Цех 
Ламинат 

 
 

2000 

 
 
1 

- 
природен 

газ 

 
 

16 

 
Таблица 9.2.5.– продължение 1 – Изпускащи устройства №1 и №2 –  

при работа на Конус – котли за подгравяне на термомасло за преси „ПДЧ“ и „OSB“ 

Параметър Емисионни норми (mg/Nm3) 
до 31.12.2029г.* 

Емисионни норми за (mg/Nm3) 
от 01.01.2030 г.* 

NOх 650  650 
SOх 750 - 
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Прах 150 50 
СО 250 - 

*Емисионните норми се отнасят за съдържанието на 6 % обемни кислород в отпадъчните 
газове (твърдо гориво). 
 
 

Таблица 9.2.5. – продължение 2 – Изпускащо устройство № 3 – при работа на „Котел 
НРН 1000 за подгравяне на термомасло за преса цех ламиниране “ на природен газ – 1 MW 

Параметър Емисионни норми (mg/Nm3) 
до 31.12.2029 г.* 

Емисионни норми (mg/Nm3) 
от 01.01.2030 г.* 

NOх 250  250 
SOх 35 - 
CO 100 - 

*  Емисионните норми се отнасят за съдържанието на 3 % обемни кислород в отпадъчните 
газове.  
 
 
 
Таблица 9.2.5 – продължение 3 – Изпускащо устройство № 55 – при работа на „Горивна 

инсталация за термомасло съоръжение за топъл въздух на биомаса – 11 MW 

Параметър Емисионни норми 
(mg/Nm3)* 

NOх 300  
Прах 30 

*Емисионните норми се отнасят за съдържанието на 6 % обемни кислород в отпадъчните 
газове.  
 
На площадката не е разрешена, според  Условие 9.2.6, едновременната експлоатация на ИУ № 
55 (Съоръжение за топъл въздух 11 МW) и ИУ № 47 (съоръжение за топъл въздух на биомаса 
с мощност 82 MW, със сушилня и съоръжение за топъл въздух 11 MW). 

Съгласно Условие 9.2.7 не е разрешена едновременната експлоатация на ИУ № 1 (Конус-
котел за подгряване на термомасло за преса ПДЧ), ИУ № 2 (Конус-котел за подгряване на 
термомасло за преса OSB) и ИУ № 3 (Котел HPH 1000 за подгряване на термомасло за преса 
Цех Ламинат) и ИУ № 55 (Съоръжение за топъл въздух 11 МW). 

Не се разрешава експлоатация на ИУ №55 (Съоръжение за топъл въздух 11 МW) при 
временно спиране на Линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), Линията 
за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) и Линия за ламиниране на 
плоскости от дървесни частици (Условие 9.2.8)  

В изпълнение на Условие 9.2.9 Дружеството прилага инструкция ИКР 9.2.9 – Инструкция за 
периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 
параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии от организирани 
източници, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия. 

Експлоатацията на оборудването на площадката, съдържащо флуорсъдържащи парникови 
газове, се осъществява в съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, 5, 6 и 8 на 
Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за 
флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006 (Условие 
9.2.10). 
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Съгласно Условие 9.2.11 Дружеството експлоатира оборудването на площадката, съдържащо 
вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 
1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и докладва информация в 
съответствие с изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 
(ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. 

 
 
Неорганизирани емисии 

В изпълнение на Условие 9.3.1 всички емисии на вредни вещества от инсталациите по 
Условие № 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, 
описани в Условие 9.2.  
 

Тъй като дейностите, при които би могло да се отделят неорганизирани емисии са различни от 
дейностите, които изпускат организирано източници на емисии в атмосферата и предвид 
естеството на неорганизираните емисии (от товаро-разтоварна дейност), няма как да се 
извърши количествена оценка на неорганизираните емисии. Дружеството е предприело мерки 
за ограничаване и недопускане на неорганизирани емисии. „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД Бургас има монтирана оросителна инсталация, чиято цел е да поддържа площадката за 
съхранение и първична обработка на дървесината винаги влажна. Създадена е организация за 
периодично почистване.  

Дружеството прилага инструкция ИКР 9.3.2 – Инструкция за периодична оценка на наличието 
на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за неорганизираните 
емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.3.2).  

Спазват се всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, 
съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии 
на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии и Дружеството се стреми да намали или предотрати 
изпускането на такива емисии в атмосферата, например навлажняване на терена в сухо и 
ветровито време, както и ограничение на скоростта на транспортните средства, които 
превозват суровините или отпадъците (Условие 9.3.4). 

Съгласно Условие 9.3.3 се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на 
спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия 
(ИКР 9.3.3 – Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия), като се спазват следните мерки 
(Условие 9.3.5) за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества: 

- при сухо и ветравито време да се оросява производствената площадка; 
- съхранението на биомасата използвана, като гориво в сушилните и в горивните 

инсталации и стърготините използвани, като суровина да се извършва в затворено от 
три страни помещение с ефективта височина на стените, гарантиращо невъзможността 
за пренос на прахови частициизвън границите на производствената площадка; 

- техноогичните дървени стърготини да се съхраняват в закрито помещение с платни 
стени; 

- да не се допуска съхранение на биомаса извън предвидените за това места; 
- площадката около складовете за съхранение на биомаса и склада за дървен материал 

при сухо време да си почиства и оросява; 
- да се почиства редовно площадката по която се движат транспортните средства; 
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- да се използват затворени или покритие с платнища транспортни средства, 
включително и при вътрешнозаводски транспорт. 

През отчетния период е постъпил 1 сигнал с оплакване за миризма и прах. При извършените 
проверки на място не са констатирани наличие на миризми или прах. Съставени са следните 
Констативни протоколи от съвместни проверки на РИОСВ – Бургас: 

- КП№01684/K-6-1/02.2020; 
 

Няма наложени санкции през отчетния период 

В изпълнение на Условие 9.4.1 и Условие 9.4.2 Дружеството извършва всички дейности на 
площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на 
производствената площадка, като в случай на получени оплаквания за миризми, се 
предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за 
предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от 
дейностите на площадката. 

Основният източник на миризми в предприятието са сушилните отделения, в които се 
извършва сушене на материал и дървесни частици. За ограничаването на изпускането на 
такива миризми има монтирано пречиствателно съоръжение – мокър електрофилтър със 
свързан с него мокър скрубер. Подробното му описание е представено в т. 5.1 и в т. 3 от 
допълнено заявление за издаване на КР.  

Друг източник на интензивно миришещи вещества при производството на OSB и ПДЧ е 
процесът на сушене на раздробената дървесина. 

Допълнителни източници на интензивно миришещи вещества могат да бъдат аспирационните 
системи към пресите за ПДЧ (ИУ 4) и OSB (ИУ 5А и ИУ 5B). Във вентилираните газове 
обикновено се съдържат незначителни количества летливи инградиенти на слепващия 
материал.  

Става ясно, че основният източник на интензивно миришещи вещества е комина на мокрия 
електрофилтър, представляващ обединен изход на газовете от сушилните на дървесни частици 
за OSB и ПДЧ. След монтирането на мокрия електрофилтър тези емисии са силно редуцирани.  

Поради много ниските нива на емисии от общи въглеводороди от ИУ 5 (2 до 3 пъти под НДЕ), 
както и поради използването на смоли с много ниско съдържание на формалдехид, считаме че 
те не могат да бъдат значими и забележими източници на интензивно миришещи вещества. 

В предприятието всички съоръжения и инсталации, както и наличното оборудване, се 
поддържат в добро техническо състояние, като една от целите е предотвратяване и намаляване 
изпускането на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества. 

Конкретните мерки, които Дружеството е предприело за ограничаване изпускането на 
неприятни миризми са: 

- редовно почистване на площадката; 
- спазване на всички хигиенни изисквания за този вид дейност; 
- поддържане в много добро техническо състояние на технологичното оборудване; 
- периодична проверка на всички уплътнения; връзки, тръбопроводи и съдове; 
- спазване на заложения технологичен режим. 

Миризми от производствени обекти свързани с този тип дейност (производство на ПДЧ и 
OSB) могат да бъдат свързани, както от съхранение на дървен материал на открито, така и от 
различни процеси в производството. Основният източник на миризма е отпадъчни газове от 
сушилня и отделените терпени. Миризмите и синята мъгла (blue haze) зависят от 
съдържанието на ЛОС в отпадъчните газове на сушилнята и при третиране те се намаляват 
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заедно. За намаляване на миризмите се препоръчва пречистването на отпадъчните газове в 
съоръжения, като най-популярно и ефективно е описано мокър електростатичен филтър 
(WESP – Wet Electrostatic Precipitator). 

Основното пречиствателно съоръжение за улавяне, намаляване и предотвратяване 
изпускането на миризми е описаният в BREF документа мокър електрофилтър. 

Съгласно Условие 9.4.3 се прилага инструкция ИКР 9.4.3 – Инструкция за периодична оценка 
на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно 
миришещи вещества за периодична оценка на спазването на мерките за 
предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване 
на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 9.4.4 Дружеството е изготвило, изпълнява и при необходимост 
редовно преразглежда план за управление на миризмите, включваща следното: 

- протокол съдържащ, действия и срокове; 
- протокол за провеждане на мониторинг на миризмите; 
- протокол за реакция на определени събития свързани с миризмите; 
- програма за предотвратяване и намаляване на миризми, предназначена да определи 

източника/източниците на миризми, за измерване на експозицията/ прогноза на 
експозицията на миризми, за характеризиране на приноса на източниците и за 
прилагане на мерки за предотвартяване и/или намаляване. 

 
Eмисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката 
не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух 
и другите действащи норми за качество на въздуха.( Условие 9.5.1) 

Съгласно Условие 9.5.2 (преди изпълнение на Условие 3.4, т. 1) през 2018 год. е въведен в 
експлоатация за ФПЧ10, пункт за мониторинг (ПМ), като Дружеството поддържа работата на 
пункта и осигурява калибрирането на използваните средства за измерване от акредитирана за 
целта лаборатория. ПМ е оборудван с уреди за измерване на метеорологични параметрите на 
атмосферния въздух (посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура на 
въздуха, относителна влажност и слънчева радиация). Местоположението на ПМ и 
използваните средства и методи за измерване са съгласувани предварително с РИОСВ – 
Бургас и ИАОС. Осигурен е пренос в реално време на данните от ПМ до регионалния 
диспечерски пункт в РИОСВ – Бургас и Централния диспечерски пункт в ИАОС. 
Според Условие 9.5.3 системно се следят метеорологичните условия, като се изготвя и 
прилага схема за временно ограничаване на производствения капацитет/мощност на  
инсталацията с цел осигуряване спазването на имисионните нормите на фини прахови частици 
в атмосферния въздух. Схемата включва стойностите на метеорологичните параметри от ПМ 
(посока и скорост на вятъра, температура на въздуха, относителна влажност), при които е 
възможно нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и 
другите действащи норми за качество на въздуха. Схемата за намаляване на мощностите е 
внесена за съгласуване  в РИОСВ – Бургас с писмо вх.№ПД-2673/31.10.2016 г.  

 

Изискванията към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха се 
определят в Условие 9.6.1. 

В изпълнение на Условие 9.6.1.1 Дружеството извършва собствени периодични измервания 
(СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства № 4, 5, 
6А, 9А, 9В, 10, 14, 15, 17А, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57, съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за 
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
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от обекти с неподвижни източници, при спазване на регламентираните срокове в Таблици 
9.6.1., 9.6.2., 9.6.3., и 9.6.4. 

Във връзка с Условие 9.6.1.1.1 са извършвани СНИ на емисиите на вредни вещества в 
отпадъчните газове от изпускащите устройства № 5 и 10, съгласно изискванията на глава 6 от 
Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на 
регламентираните срокове в Таблици 9.6.2, Таблици 9.6.3. 

Относно изпълненито на Условие 9.6.1.1.1: Към 31.12.2020, поради временното спиране на 
линия за производство на ПДЧ от 31.05.2019 год. и нереализиране на промените предвидени 
по Условие 3.4, не са извършвани СНИ на изпускащи устройства № 4, 47 и 56. 

Дружеството възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които 
задължително измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 
22 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Условие 
9.6.1.2).  

Аналогично, при спазване на  Условие 9.6.1.3, провеждането на СНИ също се възлага на 
акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на 
газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 48 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за 
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
от обекти с неподвижни източници. 

В изпълнение на Условие 9.6.1.4 с писмо вх.№ АВ 965/12.2019 г. Дружеството в едномесечен 
срок от влизането в сила на настоящото разрешително е изготвило и представило в РИОСВ – 
Бургас за съгласуване план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи 
устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на 
разрешителното.  

С писмо изх.№ 308/07.02.2020 г. ИАОС утвърждава план за мониторинг на емисиите в 
атмосферата. По тази причина Дружеството провежда СПИ съгласно последно утвърдения 
план за мониторинг.  

Таблица 9.6.1. Мониторинг на изпускащи устройства №№ 6А, 9А, 9В, 14, 15, 17А, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 34А, 36, 37, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 57 

Контролиран 
параметър 

Метод за изпитване на 
пробите Честота на изпитване 

Прах 
Ръчен гравиметричен 

метод 
До 24.11.2019 г. От 25.11.2019 г. 

Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 
 

Таблица 9.6.2. Мониторинг на изпускащи устройства №№ 4, 5 и 56 

Контролиран 
параметър 

Метод за изпитване на 
пробите 

Честота на изпитване 

До 24.11.2019 г. От 25.11.2019 г. 

Прах 
Ръчен гравиметричен 

метод 
Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 

Органични      
в-ва, 

определени 
като общ 
въглерод 

- Веднъж на три месеца 
Непрекъснат 
мониторинг 

Формалдехид - Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 
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Таблица 9.6.3. Мониторинг на изпускащи устройства №№ 10 и 47 

Контролиран 
параметър 

Метод за изпитване на 
пробите 

Честота на изпитване 

До 24.11.2019 г. От 25.11.2019 г. 

Прах 
Ръчен гравиметричен 

метод 
Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 

Органични      
в-ва, 

определени 
като общ 
въглерод 

- 

Веднъж на три месеца Непрекъснат 
мониторинг 

NOX 
Хемилуминисценция; 
Електрохимичен 

принцип 

Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 

SO2 

Тегловен метод; 
Недисперсионна 
инфрачервена 
спектрометрия; 
Електрохимичен 

принцип 

Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 

CO 

Недисперсионна 
инфрачервена 
спектрометрия; 
Електрохимичен 

принцип 

Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 

Формалдехид - Веднъж на три месеца Веднъж на три месеца 
 

Таблица 9.6.4. Мониторинг на изпускащо устройство № 55 

Контролиран параметър Метод за изпитване на 
пробите Честота на изпитване 

Прах Ръчен гравиметричен метод Веднъж на три години 

NOX 
Хемилуминисценция; 

Електрохимичен принцип 
Веднъж на три години 

 
Определят се годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух (Условие 
9.6.1.4) по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на 
Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и 
преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

В изпълнение на Условие 9.6.1.5 се извършва непрекъснат мониторинг на индиактивен 
вторичен параметър – спад на налягането на филтъра за всички източници на емисии с 
монтирани ръкавни филтри (ИУ 6A, 9А, 9В, 14, 15, 17A, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34А, 
36, 37, 43). 

Дружеството документира и съхранява, в съответствие с Условие 9.6.2.1, във формуляр ФКР 
9.6.2.1-01 – Емисии на вредни вещества в отпадъчните газове, установени при извършването 
на собствени периодични измервания за всяко изпускащо устройство максималния дебит на 
отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по 
изпълнение на Условие 9.6.1 за всяка календарна година отделно. 
Към 31.12.2020, поради временното спиране на линия за производство на ПДЧ и 
нереализиране на промените предвидени по Условие 3.4, не са извършвани СПИ на 
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изпускащи устройства № 1, 4, 9А, 9В, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 25В, 25С, 25D, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 37А, 37В, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57. 

През 2020 г. Дружеството е провело СПИ за емисиите на вредни вещества в отпадъчните 
газове, установени при извършването им, както следва:  

Номер на 

протокол 

на СПИ  и 

дата 

Изпускащо 

устройство 

Максимален 

дебит 

Приведен 

дебит 

Съответстви

е на дебита 

ДА/НЕ 

Параметър Единица 
Честота на 

мониторинг 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Съответ

ствие 

ДА/НЕ 

№150/06.0
4.2020 ИУ 2 27 000 

20578 
(14816*) 

ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

150/- 27.9 ДА 

SОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 750/- <3* ДА 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

650/- 200 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250/- 92 ДА 

№156 / 
06.04.2020 ИУ 3 

 
2 000 

 

473 
(252*) 

ДА 

SОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 35/- <3* ДА 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250/- 64 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 100/- 22 ДА 

 
 

№158/06.0
4.2020 

ИУ 5 90 000     65319 

 
 
 

ДА 
 
 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

11 
 

6,2 
 

ДА 
Органични в-
ва, определени 

като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 20 13 

 
ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 15 -  

№152/06.0
4.2020 ИУ 6А 135 000 80904 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 2,3 ДА 

№157/06.0
4.2020 ИУ 10 210 000 

128916 
(125693*) 

 
(125693*) 

 
(167591*) 

 
(125693*) 
 
(125693*) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ДА 
 
 
 
 
 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

15 8,6 ДА 

Органични в-
ва, определени 

като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

300 23 ДА 

NОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250 22 ДА 

SOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 400 <3* ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250 21 ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 10 -  

№153/06.0
4.2020 

ИУ 15 20 000 15799 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

5 2,0 ДА 

№151/06.0
4.2020 ИУ 17А 75 000 53700 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 1,6 ДА 

№155 / 
06.04.2020 ИУ 19 7 500 2738 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 2,1 ДА 

№159/06.0
4.2020 

ИУ 34А 27 000 13442 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

5 1,1 ДА 

№149/06.0
4.2020 ИУ 42 19 800 15725 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 3,2 ДА 

№154/06.0
4.2020 

ИУ 43 7 000 5443 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

 
5 
 

2,2 ДА 

           

№318/29.0
6.2020 ИУ 2 27 000 18995 

(13170*) 
ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 150/- 22,1 ДА 

SОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 750/- <3* ДА 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 650/- 210 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250/- 92 ДА 

№323/29.0 ИУ 3  460 ДА SОx mg/nm3 Веднъж на 35/- <3* ДА 
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Номер на 

протокол 

на СПИ  и 

дата 

Изпускащо 

устройство 

Максимален 

дебит 

Приведен 

дебит 

Съответстви

е на дебита 

ДА/НЕ 

Параметър Единица 
Честота на 

мониторинг 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Съответ

ствие 

ДА/НЕ 

6.2020 2 000 
 

(253*) три месеца 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

250/- 71 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 100/- 38 ДА 

 
№326/29.0

6.2020 
 
 

№60-
Е/18.06.20

20 

ИУ 5 90 000 

 
   62949 

 
 
 
 

60957 

 
 
 

ДА 
 
 

ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 11 5,5 ДА 

Органични      
в-ва, 

определени 
като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 20 14 ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 15 2,92±0,11 ДА 

№320/29.0
6.2020 

ИУ 6А 135 000 78731 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

5 1,8 ДА 

 
 
 

 
 

№324/29.0
6.2020 

 
 
 

№ 61-
Е/18.06.20

20 

ИУ 10 210 000 

101817 
(117089*) 

 
(117089*) 

 
(156119*) 

 
(117089*) 

 
(117089*) 

 
149014,5 

(270935,5*) 

 
 
 
 

 
ДА 

 
 
 
 
 
 

ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 15 5,8 ДА 

Органични      
в-ва, 

определени 
като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 300 175 ДА 

NОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250 29 ДА 

SOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 400 <3* ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250 44 ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 10 0,47±0,02 ДА 

№321/29.0
6.2020 

ИУ 15 20 000 14641 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

5 1,2 ДА 

№319/29.0
6.2020 ИУ 17А 75 000 52334 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 1,1 ДА 

№325/29.0
6.2020 ИУ 19 7 500 2724 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 1,5 ДА 

№327/29.0
6.2020 

ИУ 34А 20 800 12881 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

20 1,3 ДА 

№317/29.0
6.2020 ИУ 42 19 800 15377 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 2,8 ДА 

№322/29.0
6.2020 ИУ 43 7 000 5382 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 1,7 ДА 

           

№423/04.0
9.2020 ИУ 2 27 000 20526 

(14779*) 
ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 150/- 17,6 ДА 

SОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

750/- <3* ДА 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 650/- 211 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

250/- 100 ДА 

№432/04.0
9.2020 

ИУ 3 
 

2 000 
 

448 
(331*) 

ДА 

SОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 35/- <3* ДА 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

250/- 93 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 100/- 14 ДА 

 
 
 
 

№429/04.0
9.2020 

 
№116-

Е/28.08.20
20 

ИУ 5 90 000 

77695 
 
 
 
 
 

77775 

 
 
 
 

ДА 
 

 
 

ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

 
11 
 

6,5 ДА 

Органични в-
ва, определени 

като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 20 

Непрекъснат 
мониторинг 

ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 15 2,06±0,08 ДА 
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Номер на 

протокол 

на СПИ  и 

дата 

Изпускащо 

устройство 

Максимален 

дебит 

Приведен 

дебит 

Съответстви

е на дебита 

ДА/НЕ 

Параметър Единица 
Честота на 

мониторинг 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Съответ

ствие 

ДА/НЕ 

№425/04.0
9.2020 ИУ 6А 135 000 81816 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 

 
5 
 

1,5 ДА 

 
 
 
 
 

 
№430/04.0

9.2020 
 
 
 
 

№117-
Е/28.08.20

20 

ИУ 10 210 000 

93862 
(107942*) 

 
(107942*) 

 
 

(143922*) 
 

(107942*) 
 

(107942*) 
 
 

75626,8 
(151253,6*) 

 
 
 
 
 
 

ДА 
 

 
 
 

ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

15 4,0 ДА 

Органични в-
ва, определени 

като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

300 
 

Непрекъснат 
мониторинг 

 
ДА 

NОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250 32 ДА 

SOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 400 <3* ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250 37 ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 10 0,79±0,03 ДА 

№427/04.0
9.2020 

ИУ 15 20 000 14139 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

5 1,6 ДА 

№424/04.0
9.2020 ИУ 17А 75 000 52155 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 1,3 ДА 

№426/04.0
9.2020 ИУ 19 7 500 2682 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 1,8 ДА 

№428/04.0
9.2020 ИУ 34А 20800 13906 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 

20 1,0 ДА 

№ 
422/04.09.2

020 
ИУ 42 19 800 15121 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 3,1 ДА 

№431/04.0
9.2020 ИУ 43 7 000 5100 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 

5 1,4 ДА 

           

№716/04.1
1.2020 ИУ 2 27 000 

20044 
(13897*) 

ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

150/- 34,3 ДА 

SОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 750/- <3* ДА 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

650/- 241 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250/- 106 ДА 

№725/04.1
1.2020 ИУ 3 

 
2 000 

 

454 
(254*) 

ДА 

SОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

35/- <3* ДА 

NOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 250/- 85 ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

100/- 22 ДА 

 
 

№721/04.1
1.2020 

 
 

№144-
Е/30.10.20

20 

ИУ 5 90 000 

 
 
 
 

74214 
 
 

64828 

 
 
 
 

ДА 
 
 

 
ДА 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 11 9,2 ДА 

Органични в-
ва, определени 

като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 20 

Непрекъснат 
мониторинг 

ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 15 

 
1,47±0,06 

ДА 

№718/04.1
1.2020 

ИУ 6А 135 000 84102 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

5 2,3 ДА 

 
 
 
 
 
 

№723/04.1
1.2020 

 

ИУ 10 210 000 

145163 
(170579*) 

 
 
 

(149930*) 
 

(170579*) 
 

 
 
 
 
 
 

ДА 
 
 

Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 15 4,5 ДА 

Органични в-
ва, определени 

като общ 
въглерод 

mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 300 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

ДА 

NОx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

250 35 ДА 

SOx mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 400 <3* ДА 
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Номер на 

протокол 

на СПИ  и 

дата 

Изпускащо 

устройство 

Максимален 

дебит 

Приведен 

дебит 

Съответстви

е на дебита 

ДА/НЕ 

Параметър Единица 
Честота на 

мониторинг 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Съответ

ствие 

ДА/НЕ 

 
 

№145-
Е/30.10.20

20 

(170579*) 
 

126027,8 
(229141,4*) 

 
 

 
ДА 

CO mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

250 11 ДА 

Формалдехид mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 10 0,74±0,03 ДА 

№720/04.1
1.2020 ИУ 15 20 000 14155 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 1,8 ДА 

№717/04.1
1.2020 ИУ 17А 75 000 51548 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 2,5 ДА 

№719/04.1
1.2020 

ИУ 19 7 500 2667 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

54 1,9 ДА 

№724/04.1
1.2020 ИУ 34А 20800 15077 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 20 - ДА 

№ 715/ 
04.11.2020 ИУ 42 19 800 15501 ДА Прах mg/nm3 

Веднъж на 
три месеца 5 2,9 ДА 

№722/04.1
1.2020 

ИУ 43 7 000 5281 ДА Прах mg/nm3 
Веднъж на 
три месеца 

5 1,5 ДА 

*Забележка – стойностите в скоби показват приравнения дебит по съдържание на кислород за 
съответното изпускащо устройство.  
 
Средногодишни резултати от извършеният мониторинг на емисиите в атмосферата от 
изпускащите устройства и тяхното съответствое с определените в КР емисионни норми за 
отчетния период 2020 са посочени в Таблица 2   

Таблица 2 - Емисии във въздуха 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг/бр. 
измервания 
годишно 

Съот-
ветствие

брой/ % 
Непрекъснат 
мониториг 

/средногодишно/ 

Периодичен 
мониторинг 

/средногодишно/  

ИУ2, Конус-котел за подгряване на термомасло OSB 

Прах mg/nm3 150 - 25,475 4 4/100 

SОx mg/nm3 750 - 0 4 4/100 

NOx mg/nm3 650 - 215,5 4 4/100 

CO mg/nm3 250 - 97,5 4 4/100 

ИУ3, Котел HPH 1000 за подгряване на термомасло Ламинат 

SОx mg/nm3 35 - 0 4 4/100 

NOx mg/nm3 250 - 75,25 4 4/100 

CO mg/nm3 100 - 24 4 4/100 

ИУ5, Аспирации OSB преса 
Прах mg/nm3 11 - 6,85 4 4/100 

Органични в-ва, 
определени като 
общ въглерод 

mg/nm3 
20 

Старт от 06.2021: 

10,04  

13,5 2 

непрекъснат 

2/100 

100 
Формалдехид mg/nm3 15 - 2,15 4 3/100 

ИУ10– за I-во тримесечие не е извършено измерване на параметър формалдехид – писмо до РИОСВ- Бургас с 
изх.№ 320/17.03.2020 – вх.№АВ-411/18.03.2020 

ИУ6А, Модул ръкавни филтри формовъчна линия OSB 

Прах mg/nm3 5 - 1,975 4 4/100 
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Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг/бр. 
измервания 
годишно 

Съот-
ветствие

брой/ % 
Непрекъснат 
мониториг 

/средногодишно/ 

Периодичен 
мониторинг 

/средногодишно/  

ИУ10, Мокър скрубер; Мокър електрофилтър - сушилни към ПДЧ и OSB 

Прах mg/nm3 15 - 5,725 4 4/100 
Органични в-ва, 
определени като 
общ въглерод 

mg/nm3 300 
Старт от 06.2021: 

99  
126,55 

2 

непрекъснат 

2/100 

100 

NOx mg/nm3 250 - 29,50 4 4/100 

SОx mg/nm3 400 - 0 4 4/100 

CO mg/nm3 250 - 28,25 4 4/100 

Формалдехид  mg/nm3 10 - 0,667 4 3/100 

ИУ10– за I-во тримесечие не е извършено измерване на параметър формалдехид – писмо до РИОСВ- Бургас с 
изх.№ 320/17.03.2020 – вх.№АВ-411/18.03.2020 

ИУ15, Сепарация на материал OSB 

Прах mg/nm3 5 - 1,650 4 4/100 

ИУ17A, Формоване на килим за OSB 

Прах mg/nm3 5 - 1,625 4 4/100 

ИУ19, Формоване на килим за OSB 

Прах mg/nm3 5 - 1,825 4 4/100 

ИУ34A, Формоване на килим за OSB 

Прах mg/nm3 5 - 1,775 4 4/100 

ИУ42, Циркулярна машина за разкройване на дървени подложки и палети 

Прах mg/nm3 5 - 3 4 4/100 

ИУ43, Транспортиране на материал към линия ПДЧ; сито OSB 

Прах mg/nm3 5 - 1,70 4 4/100 
 
Съгласно Условие 9.6.2.2, се документира и съхранява на площадката (ФКР  9.6.2.2-01 – 
Емисии на вещества в атмосферата, свързани с прилагането на Европейския регистър на 
изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) информация за всички вещества и техните 
количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на 
замърсителите (EРИПЗ).  
 
Съгласно Условие 9.6.2.3 Дружеството документира и съхранява резултатите от изпълнението 
на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно 
миришещи вещества, генерирани от дейносите на площадката във формуляри ФКР 9.6.2.3-01 
– Регистър  на източниците на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества и 
ФКР 9.6.2.3-02 – Проверка на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните 
емисии и интензивно миришещи вещества. 

През 2020 год. не е имало наличие на други източници на емисии, освен тези описани в 
Условие 9.1.1. 

Брой извършени проверки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и 
интензивно миришещи вещества за отчетния период на 2020 г. – 84 броя. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 
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Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

Дружеството документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от 
дейностите, извършвани на площадката, според Условие 9.6.2.4. Тази информация се отразява 
във ФКР 9.6.2.4-01 – Регистър на оплаквания за миризми. 

През 2020г са постъпвали 1 брой оплаквания. В таблица 10 е представена подробна справка за 
постъпилите оплаквания. 

Дружеството документира и съхранява във формуляр ФКР 9.6.2.1-01 – Емисии на вредни 
вещества в отпадъчните газове, установени при извършването на собствени периодични 
измервания резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента 
и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и 
предприетите коригиращи действия (Условие 9.6.2.5). 

През отчетния период са направени 92 записа  на стойността на контролираните параметри, 
както и непрекъснати измервания на парметър TOC от 06.2020 за ИУ5 и 10. 

През 2020 год. са направени 92 проверки на съответствието според Условие 9.6.2.5. 

Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени 
несъответствия. 

Общото количество на така измерените замърсители изчислени на годишна база за 2020 год е : 

Параметър 
 

Количество на 
замърсителя 

Количество замърсител на 
единица продукт 

kg/y kg/m3 
Прах 15341 0,106 

Органични в-ва, определени като общ 
въглерод 

55675.78 0,384 

NОx 60384 0,417 

SOx 0 0 

CO 40139 0,277 

Формалдехид 1671 0,011 

Изчисляването на количеството на замърсителите е определено съгласно методиката 
утвърдена от Министъра на околната среда и водите в Инструкция за реда за попълване на 
протоколите за извършени контролни/собствени измервания и протоколите от изпитване на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.  

Дружеството докладва ежегодно, като част от ГДОС, информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2., 
9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 в съответствие с  Условие 9.6.2.6 и изискванията на Наредба 
№6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията Европейския 
регистър на изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

Изчисляването е извършено въз основа на проведените СПИ за съответната година. 
Стойностите за годишните количества на замърсители са в пряка зависимост както от 
конкретно измерените дебити, така и от концентрациите за съответните замърсители, 
установени от акредитирана лаборатория. 
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Действията, които операторът е предприел за намаляване на емисиите на формалдехид, ФПЧ и 
въглероден оксид, са заложени в Условие 9 на КР, изпълнението на което е докладвано в 
настоящия ГДОС. 

Изпълнявайки Условие 9.6.2.7, Дружеството докладва ежегодно, като част от ГДОС, данни за 
емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица 
продукт, изчислени съгласно Условие 6.6. Общото количество на произведените плочи от 
OSB  за 2020 г. е 144682 м3. 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас 69   

 
10. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

От площадката на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Бургас се формират 
производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води.   

След множество промени на първоначалната канализационна система в момента тя е 
реализирана, като: 

•  разделна за битово-фекални води – които заустват в канализационен колектор с 
оператор „ВиК“-Бургас с действаща ГПСОВ; 

• смесена за дъждовни, производствени и охлаждащи води – които заустват в 
канализационен колектор с оператор „ВиК“-Бургас с действаща ГПСОВ. 

Преди точката на заустване тези два потока се събират и като общ смесен поток заустват в 
една точка на заустване. 

Предприятието има сключен Договор №200004/2003 г. с „Водоснабдяване и Канализация” 
ЕАД – Бургас, за пречистване на отпадъчните води. 

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка,  
се извършва при спазване на условията в настоящото комплексно разрешително (Условие 10). 

 

Производствени отпадъчни води 

От площадката в Бургас на  „Кроношпан България” ЕООД се формират следните потоци 
производствени отпадъчни води:   

• Лепилоподготовка към цех ПДЧ и OSB 

- отпадъчни води от миене и почистване на реакторните съдове за смесване на 
лепилната смес; 

- почистване на резервоарите и тръбопроводите на склада за съхранение на 
лепила; 

• Цех Автотранспорт 

- измиване на автотранспортни средства; 
• Противопожарни води 

- проверки на противопожарните система; 
Производствените отпадъчни води се заустват като смесен поток с охлаждащите и 
дъждовните отпадъчни води от площадката на „Кроношпан България” ЕООД. След като 
напуснат територията на площадката, се смесват с битово-фекалните води от площадката. 
Като смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи, битово-фекални и 
дъждовни, се заустват в градски канализационен колектор за пречистване в ГПСОВ – Бургас, 
която се експлоатира от  „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – Бургас.  

 

Докладването на свързаната с EРЕВВ/PRTR  информация по т. 4.1 не е направено, тъй като 
заложения собствен мониторинг на замърсителите не съвпада по-нито един показател със 
замърсителите в отпадъчните води за които се изисква докладване по Приложение II. По-тази 
причина в ГДОС са докладвани данни само на замърсителите заложени в КР. 
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Дружеството, в съответствие с Условие 10.1.1.1, експлоатира следните пречиствателни 
съоръжения:  

• 2 бр. утаителни шахти (за производствени отпадъчни води),  
• 1бр. каломаслоуловител (за производствени и дъждовни води)  

Условие 10.1.1.1.1 е неприложимо, т.к. към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело 
действия по реализиране на промените предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в 
режим „Съществуващ“. 

 

За пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, съгласно Условие 10.1.1.2, 
Дружеството е определило: 

• контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа); 

• оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; 
• честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; 
• вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 

 
На площадката се изпълнява инструкция ИКР 10.1.1.2.1 – Инструкция за поддържане на 
оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен 
режим на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води   за поддържане на оптималните 
стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всички 
пречиствателни съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 
10.1.1.2.  Съгласно Условие 10.1.1.2.1 се извършва мониторинг на работата на 
пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1.2.2), отчитайки контролираните параметри, 
честота на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг в съответствие с Условие 
10.1.1.1 и Условие 10.1.1.2. Резултатите по Условие 10.1.1.2.2 се документират във ФКР 
10.1.1.4.2-01 – Мониторинг на контролирани параметри на пречиствателните съоръжения 
за отпадъчни води и оценка на съответствието. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.2.3 Дружеството прилага инструкция за периодична проверка 
и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения 
по Условие 10.1.1.1 (ИКР 10.1.1.2.3 – Инструкция за периодична проверка и поддръжка на 
техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения на 
отпадъчните води). 

За осъществяване на контрол на пречиствателното оборудване съгласно Условие 10.1.1.3.1 се 
прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 
контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива 
по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Тази инструкция (ИКР 10.1.1.3.1 – Инструкция за 
периодична оценка на съответствието на измерените стойностти на контролираните 
параметри за всяко пречиствателно съоръжение, установяване на причините и 
предприемане на коригиращи действия) включва и установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

На площадката  на Дружеството (Условие 10.1.1.4.1) се съхранява писмена документация по 
Условие 10.1.1.2, която се предоставя на РИОСВ – Бургас при поискване. 

Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение, както и резултатите от проверките на съответствието на стойностите на 
контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални 
такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и 
предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват в изпълнение на Условие 
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10.1.1.4.2 и Условие 10.1.1.4.3 във ФКР 10.1.1.4.2-01 – Мониторинг на контролирани 
параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и оценка на 
съответствието. 

В изпълнение на Условие 10.1.1.4.4 през отчетния период за 2020 год. са извършени общо 48 
проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните 
съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през 
годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

За 2020 год. не са установени отклонения и не са предприемани коригиращи действия.  

В изпълнение на Условие 10.1.2.1 Дружеството зауства смесен поток отпадъчни води 
(производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в градска канализационна 
система, съгласно сключен договор с ВиК-оператор и при спазване на изискванията в него, 
както и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1 на настоящото 
разрешително. 

 
Таблица 10.1.2.1 Максимално допустими концентрации на вещества в смесен поток 

отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни),  
зауствани в градска канализационна система  

1. Точка на заустване ТЗ: градска канализационна система на гр. Бургас с географски 
координати: N 42о30' 54,66'', E 27о26' 11,28'' 
2. Точки за пробовземане:  
ТМ-1 – последната ревизионна шахта преди напускането на водите от площадката за смесен 
поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), отбелязана в Приложение 
6.1 от заявлението, с географски координати: N 42о31'00.0", E 27о 26'07.0"; 
ТМ-2 – последна ревизионна шахта, след смесване на поток производствени, охлаждащи и 
дъждовни води с поток битово-фекални води от площадката, отбелязана в Приложение 6.1 от 
заявлението, с географски координати: N 42о30'56,51", E 27о26'05,28"; 
3. Източници на отпадъчни води: 
- Производствени отпадъчни води от миене на системите за лепилоприготвяне към цех ПДЧ 
и OSB, миене на резервоарите за лепило, противопожарни нужди на спринклерна система, 
противопожарни нужди за оросяване и миене на производствените площи, миене на 
автотранспортни средства, миене на системите за лепилоприготвяне към цех MDF (след 
изпълнение на Условие 3.4, т. 2);  
- Охлаждащи отпадъчни води от охлаждане на олепилителни машини и пресата за ПДЧ (до 
изпълнението на Условие 3.4, т. 1), контролиране на формалдехидното съдържание на плочите 
ПДЧ и OSB, контролиране на формалдехидното съдържание на плочите MDF (след 
изпълнение на Условие 3.4, т. 2); 
- Битово-фекални отпадъчни води от административна част, производствена част, почивни 
стаи и стаи за жената;  
- Дъждовни води от валежите или от снеготопене от покривите на сградите, площадковия път 
и тротоари и от повърхностния отток от зелените площи; 
4. Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Бургас; 
5. Пречиствателни съоръжения: 
- преди изпълнение на Условие 3.4, т. 2: 
- 2бр. утаителни шахти, 2бр. каломаслоуловители и коалесцентен сепаратор; 
-след писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4, т. 2 
3бр. утаителни шахти, 2бр. каломаслоуловители и коалесцентен сепаратор; 
6. Дебит на отпадъчните води: 
- преди изпълнение на Условие 3.4, т. 2: 
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Qср. ден – 881.24 m3/d  
Qмакс.час – 4179.16 m3/h  
Qмакс. год. – 321 570 m3/y 
-след писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4, т. 2: 
Qср. ден – 948.01 m3/d  
Qмакс.час – 4197.19 m3/h  
Qмакс. год. – 348420 m3/y 

Показател 
Максимално допустими концентрации на вещества 
за смесен поток (производствени, охлаждащи, 

битово-фекални и дъждовни) 
Температура 40°C 
Неразтворени вещества 500 mg/dm3 
БПК 5 1500 mg/dm3 
Нефтопродукти 5 mg/dm3 
Животински мазнини и растителни 
масла 

50 mg/dm3 

  
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

 
В съответствие с Условие 10.1.3.1 Дружеството извършва собствен мониторинг на смесен 
поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) зауствани в 
градска канализационна система по Условие 10.1.2.1, съгласно Таблица 10.1.3.1. 
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. 
 

Таблица 10.1.3.1. „Мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени, 
охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) зауствани в градска канализационна система 

1. Точка на заустване ТЗ: градска канализационна система на гр. Бургас с географски 
координати: N 42о30' 54,66'', E 27о26' 11,28'' 
2. Точки за пробовземане:  
ТМ-1 – последната ревизионна шахта преди напускането на водите от площадката за смесен 
поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), отбелязана в Приложение 
6.1 от заявлението, с географски координати: N 42о31'00.0", E 27о 26'07.0"; 
ТМ-2 – последна ревизионна шахта, след смесване на поток производствени, охлаждащи и 
дъждовни води с поток битово-фекални води от площадката, отбелязана в Приложение 6.1 от 
заявлението, с географски координати: N 42о30'56,51", E 27о26'05,28"; 
3. Източници на отпадъчни води: 
- Производствени отпадъчни води от миене на системите за лепилоприготвяне към цех ПДЧ 
и OSB, миене на резервоарите за лепило, противопожарни нужди на спринклерна система, 
противопожарни нужди за оросяване и миене на производствените площи, миене на 
автотранспортни средства, миене на системите за лепилоприготвяне към цех MDF (след 
изпълнение на Условие 3.4, т. 2);  
- Охлаждащи отпадъчни води от охлаждане на олепилителни машини и пресата за ПДЧ (до 
изпълнението на Условие 3.4, т. 1), контролиране на формалдехидното съдържание на плочите 
ПДЧ и OSB, контролиране на формалдехидното съдържание на плочите MDF (след 
изпълнение на Условие 3.4, т. 2); 
- Битово-фекални отпадъчни води от административна част, производствена част, почивни 
стаи и стаи за жената;  
- Дъждовни води от валежите или от снеготопене от покривите на сградите, площадковия път 
и тротоари и от повърхностния отток от зелените площи; 
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4. Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Бургас; 
5. Пречиствателни съоръжения: 
- преди изпълнение на Условие 3.4, т. 2: 
- 2бр. утаителни шахти, 2бр. каломаслоуловители и коалесцентен сепаратор; 
-след писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4, т. 2 
3бр. утаителни шахти, 2бр. каломаслоуловители и коалесцентен сепаратор; 
6. Дебит на отпадъчните води: 
- преди изпълнение на Условие 3.4, т. 2: 
Qср. ден – 881.24 m3/d  
Qмакс.час – 4179.16 m3/h  
Qмакс. год. – 321 570 m3/y 
-след писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4, т. 2: 
Qср. ден – 948.01 m3/d  
Qмакс.час – 4197.19 m3/h  
Qмакс. год. – 348420 m3/y 

Показател Честота на мониторинга Метод за изпитване 

Неразтворени вещества Веднъж на шест месеца 
Гравиметрично 
определяне 

БПК 5 Веднъж на шест месеца 
Потенциометрично 

определяне 

Нефтопродукти Веднъж на шест месеца 

Гравиметричен 
метод/Инфрачервена 
спектроскопия/ Газова 

хроматография  
Животински мазнини и 
растителни масла 

Веднъж на шест месеца - 

 Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ

ствие 

ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 
Протокол №1036 / 08.07.2020 

Температура oC 40 19,3 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 9±3 Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 65,43 ±15,21 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 1,77±0,65 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 2,44±0,79 Веднъж на 6 месеца ДА 

ТМ-2 за производствени, охлаждащи, дъждовни отпадъчни води и битово-фекални води 
Протокол №1037/08.07.2020 

Температура oC 40 19,4 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 6±2 Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 3,13±0.76 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 0,51±0,17 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 2,24±0,66 Веднъж на 6 месеца ДА 
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Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ

ствие 
ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 

Протокол № 1920/21.10.2020 
Температура oC 40 15,6 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 <3* Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 12,64±1,28 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 0,35±0,14 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 

 
1,78±0,59 

Веднъж на 6 месеца ДА 

ТМ-2 за производствени, охлаждащи, дъждовни отпадъчни води и битово-фекални води 
Протокол № 1921/21.10.2020 

Температура oC 40 15,7 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 11±3 Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 10,97±2,54 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 0,33±0,07 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 

 
2,51±0,88 

Веднъж на 6 месеца ДА 

На площадката се прилага инструкция ИКР 10.1.3.2  – Инструкция за оценка на 
съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води с 
определените в разрешителното максимално допустими концентрации, установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия, съгласно Условие 
10.1.3.2, за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 
10.1.3.1 с определените в разрешителното максимално допустими концентрации Таблица 
10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия.  

В изпълнение на Условие 10.1.3.3 Дружеството измерва/изчислява количествата зауствани 
отпадъчни води по Условие 10.1.2.1 и документира изчисленията във формуляр ФКР 10.1.3.3-
01 – Количество на заустените отпадъчни води. Общото количество на заустените отпадъчни 
води през 2020 год. е 25921 м3. 

Във връзка с Условие 10.1.3.4 Дружеството изчислява замърсителите и техните годишни 
количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (ЕРИПЗ) по заложените в КР показатели. 

Докладването на свързаната с EРЕВВ/PRTR  информация по т. 4.1 не е направено, тъй като 
заложения собствен мониторинг на замърсителите не съвпада по-нито един показател със 
замърсителите в отпадъчните води за които се изисква докладване по Приложение II. По-тази 
причина се докладват данни само на замърсителите заложени в КР. 

На територията на предприятието се прилага инструкция ИКР 10.1.3.5 – Инструкция за 
периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, 
включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 
отстраняване, която регламентира начина за извършване на периодична проверка и 
поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, 
включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 
отстраняване (Условие 10.1.3.5). 
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Охлаждащи води 

При производствената дейност на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се използват 
охлаждащи води в следните производства:   

• Цех за производство на плочи ПДЧ – охлаждаща вода  за олепилителни машини и 
пресата за ПДЧ. Водата се използва във водооборотна система, като при достигане 
на критична температура се изпуска определено количество вода от оборотния съд, 
която се замества със свежа вода от водопроводната система.  

• Охлаждане на горивната система на съоръжението за топъл въздух на OSB – за 
недопускане на прегряване на скарите и изходящия транспортьор се впръсква 
охлаждаща вода. Голямото количество от тази вода  (около 95%) се изпарява.  

• Контролиране на формалдехидното съдържание на плочите ПДЧ и OSB – 
Процесът се извършва ежедневно в лабораторни условия. Необходимата вода за 
охлаждане се доставя от водопроводната система. Тя не е включена във 
водооборотна система, не се обработва с препарати и след употребата се изпуска в 
смесената канализационна система.  

На площадката на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има и други дейности, при които се 
използва вода за охлаждане, но от тях не се формират охлаждащи води. Това е вода, която или 
се превръща веднага в пара или постъпва в суровината и я следва без да постъпва в 
канализацията. 

Охлаждащите отпадъчни води се заустват като общ поток с производствените и дъждовните 
отпадъчни води от площадката на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и след като напуснат 
територията на площадката се събират с битово-фекалните води от площадката. В единен 
смесен поток те заустват в градски канализационен колектор с оператор „Водоснабдяване и 
Канализация” ЕАД – Бургас.  

Няма предвидени съоръжения за пречистване на охлаждащите води. 

Съгласно Условие 10.2.1.1 на Дружеството има разрешително да зауства охлаждащи води, 
като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и 
дъждовни) в градска канализационна система, при спазване на изискванията, посочени в 
Условие 10.1.2.1. 

В изпълнение на Условие 10.2.2.1 се извършва мониторинг на охлаждащи  води като част от 
смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), 
зауствани в градска канализационна система, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.1.  

Даннни за извършения мониторинг, замърсителите и количествата за отпадъчните охлаждащи 
води са представени в раздела производствени отпадъчни води.  

Битово-фекални води 

Битово-фекалните води са организирани в самостоятелни клонове, които се обединяват с 
останалите отпадъчни води от площадката извън оградата. В смесен поток те заустват в 
градската канализационна система на гр.Бургас. Няма пречиствателни съоръжения за битово-
фекални отпадъчни води. 

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се формират от санитарните възли на 
административната и производствената част. Те се събират в отделен клон, като разделна 
канализационна система със собствена точка за мониторинг, след която, като напуснат 
границите на площадката се обединяват със смесения поток производствени, охлаждащи и 
дъждовни отпадъчни води от площадката на  „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.  
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Съгласно Условие 10.3.1.1 Дружеството зауства битово-фекални води, като част от смесен 
поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в градска 
канализационна система, при спазване на изискванията, посочени в Условие 10.1.2.1. 

Съгласно Условие 10.3.2.1 мониторингът на битово-фекални води се води като част от смесен 
поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в градска 
канализационна система, при спазване на изискванията, посочени в Условие 10.1.2.1.  

Даннни за извършения мониторинг, замърсителите и количествата за отпадъчните битово-
фекални води са представени в раздела производствени отпадъчни води.  

Дъждовни води 

Повърхностно-дъждовни води по време на експлоатацията се образуват при дъждове или от 
снеготопене по покривите на сградите, площадковия път и тротоари и от повърхностния отток 
от зелените площи. Дъждовните води от територията на площадката обичайно могат да 
съдържат малки концентрации замърсяващи вещества, предимно от неорганичен характер, 
като пясък, прах, почвени частици и от органичен характер-дървесни частици. 

Дружеството разполага със смесена канализация за дъждовни, производствени и охлаждащи 
води и отделна канализация за отвеждане на битово-фекалните, които са общи за цялото 
предприятие. 

На площадката има три съоръжения за приемане и пречистване на дъждовни води.  

Първото е каломаслоуловителя разгледан в т.6.1.1 за пречистване на производствени води от 
площадка за измиване на автотранспортни средства. В това съоръжение постъпват дъждовни 
води от площадката, която е с площ около 4000 м2. 

За дъждовните води в района на площадката на дизелово стопанство са изградени следващите 
две пречиствателни съоръжения:  

• Каломаслоуловител (стар Мазутоуловител към склада за мазут); 
• Коалесцентен сепаратор. 

 
Дружеството зауства дъждовните води от площадката като част от смесен поток отпадъчни 
води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), в градска канализационна 
система, при спазване на изискванията, посочени в Условие 10.1.2.1.  

Съгласно Условие 10.4.1.1 на площадката е разрешена експлоатацията на следните 
пречиствателни съоръжения: каломаслоуловител  и коалесцентен сепаратор, отбелязани в 
Приложение 6.1 от Заявлението. 

В изпълнение на  Условие 10.4.1.2 за пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 
10.4.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи: 

• контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява 
оптималната работа); 

• оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; 
• честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;  
• вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 

Дружеството прилага, съгласно  Условие 10.4.1.2.1, инструкция ИКР 10.4.1.2.1 – Инструкция 
за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи 
оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения за дъждовни води за 
поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален 
работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.4.1.1 в съответствие с 
информацията по Условие 10.4.1.2. 
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Дружеството извършва мониторинг на работата на пречистватените съоръжения, разрешени с 
Условие 10.4.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.4.1.2 контролирани 
параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг (Условие 10.4.1.2.2). 

На територията на производствената площадка се прилага инструкция (Условие 10.4.1.2.3) за 
периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на 
пречиствателните съоръжения по Условие 10.4.1.1 – ИКР 10.4.1.2.3 – Инструкция за 
периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на 
пречиствателните съоръжения на дъждовни води. 
За начина на контрол на пречиствателното оборудване се прилага инструкция, съгласно 
Условие 10.4.1.3.1, за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на 
контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива 
по Условие 10.4.1.2 на разрешителното. Инструкция ИКР 10.4.1.3.1 – Инструкция за 
периодична оценка на съответствието на измерените стойностти на контролираните 
параметри за всяко пречиствателно съоръжение за дъждовни води, установяване на 
причините и предприемане на коригиращи действия включва установяване на причините за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 
Дружеството документира и съхранява на площадката писмена документация (Условие 
10.4.1.4.1,  Условие 10.4.1.4.2 и Условие 10.4.1.4.3) по изпълнение на Условие 10.4.1.2, 
резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение и резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните 
параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно 
условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите 
коригиращи действия във формуляр ФКР 10.4.1.4.2-01 – Мониторинг на контролирани 
параметри на пречиствателните съоръжения за дъждовни води и оценка на 
съответствието. 
В изпълнение на Условие 10.4.1.4.4 се докладва като част от ГДОС информация за 
извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за 
пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на 
разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените 
несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

Брой на извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри 
за пречиствателните съоръжения през отчетния период за 2020год. – 12 бр. 

Установени несъответствия – няма 

Предприети коригиращи действия /планирани коригиращи действия – няма, тъй като не са 
регистрирани несъответствия 

Предприятието зауства дъждовните води от площадката като част от смесен поток отпадъчни 
води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), в градска канализационна 
система, при спазване на изискванията на Условие 10.1.2.1 (Условие 10.4.2.1). 

Спазвайки Условие 10.4.3.1, Дружеството извършва мониторинг на дъждовните води като 
част от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и 
дъждовни), зауствани в градска канализационна система, съгласно изискванията на Условие 
10.1.3.1. 

В изпълнение на Условие 10.5.1 Дружеството документира и съхранява резултатите от 
собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по Условие 
10.1.3.1 от КР  и резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 
10.1.3.1 с определените такива в Таблица 10.1.2.1 от настоящото разрешително, установените 
причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия (Условие 10.5.3) във 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас 78   

формуляр ФКР 10.5.1-01 – Емисии на вредни вещества в отпадъчните води, установени при 
извършването на собствени периодични измервания. 

Във формуляр ФКР 10.5.2-01 – Проверка и поддръжка на канализационната мрежа и във 
връзка с Условие 10.5.2 се съхраняват и се предоставят на компетентния орган при поискване 
резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 10.1.3.5.  

Обобщената информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1, съгласно  
Условие 10.5.4, се докладва като част от ГДОС. 

Брой на извършените проверки на показателите на емисиите отпадъчни води през 2020 год. – 
20 бр. 

Установени несъответствия – няма 

Предприети коригиращи действия /планирани коригиращи действия – няма, тъй като не са 
регистрирани несъответствия 

Съгласно Условие 10.5.5 и Условие 10.5.6 Дружеството документира и съхранява на 
площадката във формуляр ФКР 10.5.5-01 – Емисии на вещества в отпадъчните води, 
свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на 
замърсителите (EРИПЗ) информация за всички вещества и техните количества, свързани с 
прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и 
докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в 
отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните 
количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и 
преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 
Като част от ГДОС (Условие 10.5.7) се докладват стойностите на изчислените в съответствие 
с Условие 6.6 норми за ефективност при изпускането на замърсители, за всяко изпускано 
вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от 
ЗООС. 

Докладването на свързаната с EРЕВВ/PRTR  информация по т.4.1 не е направено, тъй като 
заложения собствен мониторинг на замърсителите не съвпада по-нито един показател със 
замърсителите в отпадъчните води за които се изисква докладване по Приложение II. По-тази 
причина се докладват данни само на замърсителите заложени в КР. 

Общото количество на произведените плочи от OSB  за 2020 г. е  144682 м3. 

Общото количество на заустените отпадъчни води през 2020 год. е 20921 м3. 

Показател Годишни количества на 
замърсители за 2020 год. 

[t/y] 

Замърсител за единица 
продукт за 2020 г.  

[g/m3] 
Неразтворени 
вещества 

0,220 1,520 

БПК 5 0,183 1,264 

Нефтопродукти 0,011 0,076 

Животински мазнини 
и растителни масла 

0,061 0,426 
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4.4. Управление на отпадъците 

 

Съгласно Условие 11.1.1 образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталацията 
по Условие № 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, 
посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2. и Таблица 11.3. и Таблица 11.4. 

 

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на 
дървесни плоскости 

Код на 
отпадъка Наименование на отпадъка 

Количество 
[Атро тона / 

год] 

Норма за ефективност 
[Атро тона/ единица 

продукт] 
Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

• Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, 
дървен материал, плоскости от 
дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 
04 

(Дървесен прах след сепариране) 

7 200 0,040 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, 
дървен материал, плоскости от 
дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 
04 

(Шлайф прах, отделян от 
шлайф-машина за ПДЧ и OSB) 

10 260 0,057 

10 01 19 
Отпадъци от пречистване на 

газове, различни от упоменатите 
в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 

320 т/год 0,002 тона/м3 

• Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) 

03 01 01 
Отпадъци от корк и дървесни 

кори 
24 000 0.133 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, 
дървен материал, талашитени 
плоскости и фурнири, различни 

от упоменатите в 03 01 04 
(Дървесен прах след сепариране) 

13 600 0,076 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, 
дървен материал, плоскости от 
дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 
04 

(Шлайф прах отделян от шлайф-
машина за ПДЧ и OSB) 

10 260 0,057 

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

2 300 т/год 0,013 тона/м3 

10 01 19 Отпадъци от пречистване на 320 т/год 0,002 тона/м3 
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газове, различни от упоменатите 
в 10 01 05, 10 01 07 и10 01 18 

• Линия за производство на плочи от дървесни частици средна плътност (MDF) 
– след писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, 
дървен материал, плоскости от 
дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 
04 (Дървесен прах след 

сепариране) 

20000 0,040 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, 
дървен материал, плоскости от 
дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 
04 (Шлайф прах, отделян от 
шлайф-машина за MDF) 

60000 0,057 

03 01 01 
Отпадъци от корк и дървесни 

кори 
100 000 0.199 

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

5000 т/год - 

10 01 19 
Отпадъци от пречистване на 
газове, различни от упоменатите 
в10 01 05, 10 01 07 и10 01 18 

780 т/год 0,002 тона/м3  

 
 
 

Таблица 11.2. Производствени отпадъци, образувани от  
Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ 

Код на 
отпадъка Наименование на отпадъка 

Количество 
[тона /y] 

Норма за 
ефективност [тона/ 
единица продукт] 

03 03 08 
Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, предназначени 
за рециклиране 

100 - 

 
 

 

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани от Котелна инсталация с 
номинална топлинна мощност 7 MW (Преди изпълнение на Условие 3.4) 

Код на 
отпадъка 

Наименование на отпадъка Количество 
[тона /y] 

Норма за 
ефективност [тона/ 
единица продукт] 

10 01 03 
Увлечена/летяща пепел от 

изгаряне на торф и необработена 
дървесина 

1200 - 
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Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от  

Инсталация за производство на дървесни плоскости 

Код на 
отпадъка Наименование на отпадъка 

Количество 
[тона /y] 

Норма за 
ефективност [тона/ 
единица продукт] 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и Линия за 
производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) 

13 05 03* 
Утайки от маслоуловителни 

шахти (колектори) 
20 0,000056 

Линия за производство на плочи от дървесни частици средна плътност (MDF) 
- след писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4 

13 05 03* 
Утайки от маслоуловителни 

шахти (колектори) 
50 0,000100 

Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

Производствените отпадъци, образувани от Инсталация за производство на дървесни 
плоскости са: 

Код 
Наименование на 

отпадъка 
Количество 

[т/год] 

Количество 
за отчетния 

период 
[т/год] 

Годишна норма за ефективност 
Оценка на 

съответствието 
ДА/НЕ 

По Условие 
11.1.1 

[Атротона/ед. 
продукт] 

За отчетния 
период 

[Атротона/ед. 
продукт] 

 
Производство на OSB за отчетния период   =  144682 м3 

 

03 01 01 
Отпадъци от корк и 

дървесни кори 
24000 13015.21 0.133 0.090 ДА 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, 
парчета, дървен материал, 
талашитени плоскости и 
фурнири, различни от 
упоменатите в 03 01 04 

(Дървесен прах след 
сепариране) 

13600 2985.54 0,076 0,020 ДА 

10 01 01 

Сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли (с 

изключение на пепел от 
котли, упомената в 10 01 

04) 

2300 450,36 0,013 тона/м3 0,0031 ДА 

10 01 19 

Отпадъци от пречистване 
на газове, различни от 
упоменатите в 10 01 05, 

10 01 07 и10 01 18 

320 87.00 0,002 тона/м3 0,00060 ДА 

 
От цех ЛПДЧ 

03 03 08 

Отпадъци от сортиране на 
хартия и картон, 
предназначени за 
рециклиране 

100 24.00 - - ДА 
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Код 
Наименование на 

отпадъка 
Количество 

[т/год] 

Количество 
за отчетния 

период 
[т/год] 

Годишна норма за ефективност 
Оценка на 

съответствието 
ДА/НЕ 

По Условие 
11.1.1 

[Атротона/ед. 
продукт] 

За отчетния 
период 

[Атротона/ед. 
продукт] 

Котелна инсталация 7MW 

10 01 03 
Уловена/летяща пепел от 

изгаряне на торф и 
необработена дървесина 

1200 60.84 - - ДА 

Опасни отпадъци от Инсталацията за производство на дървесни плоскости 

13 05 03* 
Утайки от 

маслоуловителни шахти 
(колектори) 

20 0 0,000056 - ДА 

 
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

*Годишното производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) е 144682 м3. 

 

Съгласно Условие 11.1.2 се прилага инструкция ИКР 11.1.2 – Периодична оценка на 
съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените 
такива в условията на КР, установяване на причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при 
образуването на отпадъци с определените такива в условията на КР. Резултатите от 
изпълнението на инструкцията се документират във формуляр ФКР 11.1.2-01 – Оценка на 
съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените 
такива в условията на разрешителното. 
Съгласно Условие 11.2.1 Дружеството приема на територията на площадката си следните 
отпадъци (с код и наименование) с цел извършване на посочените в таблицата дейности по 
оползотворяване: 

Код 
Наименован

ие на 
отпадъка 

Дейности по оползотворяване, на които ще се 
подлага отпадъкът 

Годишно 
количество

разрешено 
за 

приемане 
т/г 

Годишно 
количество

приети 
отпадъци, 

т/г 
(атро) 

02 01 03 
Отпадъци от 
растителни 
тъкани 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

 
R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

 
R1 – Използване на отпадъците предимно 

като гориво или друг начин за получаване на 
енергия – 7MW и 25MW – котелни 

инсталации 

20 000 

1600.613 
 
 
 
 
 

1600.613 
 
 
 

1600.613 
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03 01 01 

Отпадъци от 
корк и 

дървесни 
кори 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

 
R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

 
R1 – Използване на отпадъците предимно 

като гориво или друг начин за получаване на 
енергия 

50 000 

3424.28 
 
 
 
 
 

3424.28 
 
 
 
 

3424.28 
 

03 01 05 

Трици, 
талаш, 
изрезки, 
парчета, 
дървен 

материал, 
плоскости от 
дървесни 
частици и 
фурнири, 

различни от 
упоменатите 
в 03 01 04 
(Дървесен 
прах и 

шлайф-прах) 

R1 – Използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване на 

енергия 
90 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

03 01 05 

Трици, 
талаш, 
изрезки, 
парчета, 
дървен 

материал, 
плоскости от 
дървесни 
частици и 
фурнири, 

различни от 
упоменатите 
в 03 01 04 
(Дървени 

стърготини) 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

 
R3 – Рециклиране /възстановяване на 

органични вещества, които не са използвани 
като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологична трансформация 
 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

 
R1- Използване на отпадъците предимно 

като гориво или друг начин за получаване на 
енергия 

45 000 

164.916 
 
 
 

 
 
     - 
 

 
 
 
 
 
 

    164.916 
 

 
 
 
- 
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03 01 05 

Трици, 
талаш, 
изрезки, 
парчета, 
дървен 

материал, 
плоскости от 
дървесни 
частици и 
фурнири, 

различни от 
упоменатите 
в 03 01 04 
(Дървени 
капаци) 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

 
R3 – Рециклиране /възстановяване на 

органични вещества, които не са използвани 
като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологична трансформация 
 

R1- Използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване на 

енергия 

55 000 

 
- 
 
 

 
    
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
          - 

03 03 01 
Отпадъчни 
кори и 

дървесина 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

R1 – Използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване на 

енергия 

100 000 

 
 
 

449.035 
 
 
 
 

449.035 

15 01 03 
Опаковки от 
дървесни 
материали 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

R1 – Използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване на 

енергия 
R3 – Рециклиране /възстановяване на 

органични вещества, които не са използвани 
като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологична трансформация 

25 000 

 
221.385 

 
 

221.385 
 
- 
 
 
 
 
- 
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17 02 01 Дървесина 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 
R3- Рециклиране /възстановяване на 

органични вещества, които не са използвани 
като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологична трансформация 

10 000 

 
 

46.164 
 
 

46.164 
 
 
 
- 

19 12 07 

Дървесина, 
различна от 
упоменатата 
в 19 12 06 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 
R3 – Рециклиране /възстановяване на 

органични вещества, които не са използвани 
като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологична трансформация 

1000 

 
99.99 

 
 

99.99 
 
 
 
 
- 

20 01 38 

Дървесина, 
различна от 
упоменатата 
в 20 01 37 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване R1-

R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 
R3 – Рециклиране /възстановяване на 

органични вещества, които не са използвани 
като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологична трансформация 

1 000 

 
81.646 

 
 

81.646 
 
 
 
 
- 

 

Приемането на отпадъците по Условие 11.2.1 се извършва по предварително уточнен график 
и направена и приета заявка от притежателя на отпадъците, въз основа на писмен договор 
(Условие 11.2.2) и придружаваща отпадъците документация – съпроводителен документ на 
товара (отпадъка) (Условие 11.2.2.1).  

Информация за приемането на отпадъци на територията на площадката на предприятието е 
представена в Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, като за всеки 
отпадък е отбелязано „(външни)“. 
 

Преди приемане на отпадъците Дружеството разполага с (Условие 11.2.2.2): 

• информация за вида и количеството на отпадъците; 
• данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците. 
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При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1 се извършват следните действия в 
съответствие с Условие 11.2.2.3: 

• проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.2.1; 
• визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с 

представената по Условие 11.2.2.2 документация; 
• измерване на количеството на приеманите отпадъци; 
• отразяване в “Идентификационен документ”, съгласно НАРЕДБА № 1 от 4.06.2014 г. 
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

 
Предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност, 
съгласно Условие 11.3.1, може да се извършва за срок не по-дълъг от: 

- три години при последващо предаване за оползотворяване; 
- една година при последващо предаване за обезвреждане.  

Информация за срока на предварителното съхраняване на отпадъци е представена в Таблица 4 
- Образуване на отпадъци/съхранение и транспортиране в графа „Срок на съхранение“. 

 
Преди изпълнение на Условие 3.4 се разрешава да извършва предварително съхраняване на 
отпадъците, образувани от дейността на инсталацията единствено на площадките, обозначени 
на „ Схема на разположението на площадките за съхранение на отпадъци – съществуващ 
режим“  в  Приложение № 7.2. от Заявлението за издаване на комплексно разрешително 
(Условие 11.3.2). 

Информация за предварителното съхраняване на отпадъци е представена в Таблица 4 - 
Образуване на отпадъци/съхранение и транспортиране в графа „Предварително 
съхранение на площадката“. 
 

Условие 11.3.2.1 е неприложимо, т.к. към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия 
по реализиране на промените предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим 
„Съществуващ“. 

През 2020г. не е имало промяна на място за съхраняване на отпадъци и не е било необходимо 
прилагането на Условие 11.3.3.  

Дружеството извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от 
производствената дейност, спазвайки Условие 11.3.4, в добре затварящи се съдове, изготвени 
от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре 
видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 
от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци. 

 
В съответствие с Условие 11.3.5,  на площадката се извършва предварително съхраняване на 
отпадъци с код и наименование: 

 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
съхраняване, т/г 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 124 000 атротона/год 
03 03 08 Отпадъци от сортиране на хартия и картон, 100 
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предназначени за рециклиране 

10 01 01 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 
изключение на пепел от котли, упомената в 10 
01 04)(Шлака от съоръжение за топъл въздух 

OSB) 

7 300 

10 01 03 
Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и 

необработена дървесина 
1200 

12 01 01 
Стърготини, стружки и изрезки от черни 

метали 
1000 

13 01 13* Други хидравлични масла 25 

13 02 05* Нехлорирани моторни и смазочни масла и 
масла за зъбни предавки на минерална основа 

25 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 50 
15 01 02 Пластмасови опаковки 50 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 1000 

15 01 10* 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 

25 

15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване, предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества 

25 

16 01 07* Маслени филтри 3 
16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 8 
16 06 02* Ni-Cd батерии  0,5 
17 01 01 Бетон 17000 
17 01 02 Тухли 300 
17 01 03 Керемиди, плочки и керамични изделия 100 

17 01 07 
Смес от бетон, тухли, керемиди, плочки и 

керамични изделия, различни от упоменатите в 
17 01 06 

50000 

17 02 01 Дървесина 5000 
17 02 02 Стъкло 100 
17 04 02 Алуминий  50 
17 04 05 Чугун и стомана 5000 

17 09 04 
Смесени отпадъци от строителство и събаряне, 
различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 

17 09 03 
250 

20 01 01 Хартия и картон 10 

20 01 21* 
Луминесцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
10 

20 01 35* 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо 
опасни компоненти (3) 

30 

20 01 36 
Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от  

упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 
50 

20 02 01 Биоразградими отпадъци 50 
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В съответствие с Условие 11.3.6 предварителното съхраняване на отпадъците се извършва в 
съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране 
на производствени и на опасни отпадъци. 

Съгласно Условие 11.3.7, предварителното съхраняване на излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване, на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти и на батерии и акумулатори и негодни за употреба 
батерии и акумулатори се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за батерии 
и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 Предварителното съхраняване на отпадъците, според Условие 11.3.8,  се осъществява по 
начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на 
оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други 
вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. 

В изпълнение на Условие 11.3.9 се прилага инструкция ИКР 11.3.9 – Инструкция за 
периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на КР, 
на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

В съответствие с  Условие 11.4.1 Дружеството предава за транспортиране отпадъците извън 
територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за 
осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. Изготвят 
се (Условие 11.4.2) “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 
и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за 
оползотворяване/обезвреждане. 

Съгласно Условие 11.4.3 се изготвя, съхранява и представя на контролните органи при 
поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи: 

1. За производствени отпадъци: 
- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 

2. За опасни отпадъци: 
- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; 
- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри; 

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. 

Общото количество на предадените извън площадката опасни отпадъци за 2020 год. е 5,83т. 

Общото количество на предадените извън площадката производствени отпадъци за 2020 год. е 
1613,93 тона и 614,101 атротона.  

В изпълнение на Условие 11.5.1 Дружеството предава за оползотворяване, в т. ч. 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 комплексно 
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 2006г. относно превози на 
отпадъци. 
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Информация за предаваните за оползотворяване отпадъци от дейността на предприятието е 
представена на в Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Дружеството предава, по  Условие 11.5.1.1, отпадъците образувани от дейността на 
предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2. приоритетно за 
оползотворяване пред обезвреждане. 

Информация за оползотворяването на отпадъци от дейността на предприятието е представена 
в Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци в графа „Оползотворяване на 
площадката“. 

Дружеството приема и изпълнява план за управление на отпадъците, съгласно Условие 
11.5.1.2, като част от система за управление на околната среда по Условие 5., който осигурява 
следния приоритет на управлението: предотвратяване на образуването на отпадъци, 
подготовка за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване на отпадъци по друг 
начин. Планът е изготвен  25.11.2019г. 

Съгласно Условие 11.5.2 се разрешава извършването на дейност по оползотворяване, 
обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-
R11 – дробене, сортиране, миксиране и уплътняване) в Инсталация за производство на 
дървесни плоскости, на следните отпадъци с код и наименование: 
 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани 

326 000 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 (дървени 

стърготини) 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 (дървени 

капаци) 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесни 
трици) 

03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
17 02 01 Дървесина 
19 12 07 Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 
20 01 38 Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 
20 02 01  Биоразградими отпадъци 

посочени в Условие 11.2.1. 
и 
 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 124 000 атротона/год 
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15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 50 
15 01 02 Пластмасови опаковки 50 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 1000 
17 02 01 Дървесина 5000 

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 
 
Приетите количества отпадъци от външни дружества с код 15 01 03, 20 01 38, 03 01 05, 19 12 
07 и 17 02 01, посочени в Условие 11.2.1, съгласно разрешението по Условие 11.5.2 за 
извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) се миксират под код 19 12 07 с общо 
количество равняващо се на 614.101 атротона. Информация за последващото предаване за 
оползотворяване на миксирания отпадък е представена на в Таблица 5 - Оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, раздел „Отпадъци, предадени за оползотворяване и 
обезвреждане извън територията на площадката“. 
 
 
Дружеството извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на 
отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11- миксиране) в Котелна 
инсталация с номинална топлинна мощност 7 MW (Условие 11.5.3), на следните отпадъци 
с код и наименование: 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани 

281 000 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 (дървени 

капаци) 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесни 
трици) 

03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
17 02 01 Дървесина 
19 12 07 Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 
20 01 38 Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 
20 02 01  Биоразградими отпадъци 

посочени в Условие 11.2.1. 
и 
 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 124 000 атротона/год 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 1 000 
17 02 01 Дървесина 5 000 
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образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

 

Съгласно Условие 11.5.4 Дружеството извършва дейност по оползотворяване, обозначена с 
код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 –  
уплътняване) в Преса за опаковки от пластмаса и хартия, на следните отпадъци с код и 
наименование: 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 50 
15 01 02 Пластмасови опаковки 50 

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

Дружеството не извършва дейност по оползотворяване (Условие 11.5.5.), обозначена с код R 
10 (Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната 
среда чрез изграждането на обратни насипи, настилки, временни пътища, възстановяване на 
терени и друго подобряване на макроструктурата на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 
площадка гр. Бургас, на следните отпадъци с код и наименование: 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

10 01 01 
Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 

изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 
04) 

7 300 

17 01 01 Бетон 17 000 
17 01 02 Тухли 300 

17 01 07 
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и 

керамични изделия, различни от упоменатите в 17 
01 06 

50 000 

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

 

Дружеството извършва дейност по оползотворяване (Условие 11.5.6), обозначена с код R1 
(използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия), в 
Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 7 MW (след писмено 
потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4, т. 1 – в Съоръжение 
за топъл въздух за подгряване на термо-масло с топлинна мощност 11 MW), на следните 
отпадъци с код и наименование: 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани 

371 000 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесен прах 
и шлайф-прах) 

03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
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плоскости от дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 (дървени 

капаци) 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесни 
трици) 

03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
17 02 01 Дървесина 
19 12 07 Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 
20 01 38 Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 
20 02 01  Биоразградими отпадъци 

посочени в Условие 11.2.1. 
и 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 124 000 атротона/год 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесен прах 
и шлайф-прах) 

121 320 атротона/год 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 1 000 
17 02 01 Дървесина 5 000 

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

Към 31.12.2020, Дружеството не е предприело действия по реализиране на промените 
предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим „Съществуващ“. 

Съгласно Условие 11.5.6.1. се извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R1 
(използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия), 
единствено на отпадъците, отговарящи на изискванията за биомаса съгласно Чл. 2., ал 2, т.1 а) от 
Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 
изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. 
 

Според Условие 11.5.7 се извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R1 
(използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия), в 
2 съоръжения за топъл въздух с топлинна мощност 8 MW и 5 MW към Линия за 
производство на ПДЧ, на следните отпадъци с код и наименование: 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесен прах 
и шлайф-прах) 

121 320 атротона/год 

образувани по време на експлоатацията на инсталацията по Условие 2. 
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Дружеството извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R1 (използване на 
отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия), в Съоръжение 
за топъл въздух – 25 MW към Линия за производство на OSB (Условие 11.5.8), на 
следните отпадъци с код и наименование: 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани 

360 000 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесен прах 
и шлайф-прах) 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 (дървени 

капаци) 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесни 
трици) 

03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
20 02 01  Биоразградими отпадъци 

посочени в Условие 11.2.1. 
и 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 124 000 атротона/год 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесен прах 
и шлайф-прах) 

121 320 атротона/год 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 1 000 

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

След писмено потвърждаване от страна на РИОСВ изпълнението на Условие 3.4, т. 2 , 
съгласно Условие 11.5.9, на Дружеството е разрешено извършването на дейност по 
оползотворяване, обозначена с код R 1 (използване на отпадъците предимно като гориво или 
друг начин за получаване на енергия), в Съоръжение за топъл въздух – 82 MW към Линия 
за производство на MDF, на следните отпадъци с код и наименование: 
 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 100 000 

посочени в Условие 11.2.1, 
и 
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Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 124 000 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 (дървесен прах 
и шлайф-прах) 

121 320 атротона/год 

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

Условие 11.5.9 е неприложимо, т.к. към 31.12.2020 г. Дружеството не е предприело действия 
по реализиране на промените предвидени по Условие 3.4. Инсталацията работи в режим 
„Съществуващ“. 

Информация за оползотворяването на отпадъци с код R1 е представена в Таблица 5 - 
Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и се отнася само до отпадъците, отговарящи 
на изискванията за биомаса.  

Съгласно Условие 11.5.10 притежателят на настоящото разрешително извършва дейност по 
оползотворяване, обозначена с код R3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, 
които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси 
на биологична трансформация) в Инсталация за производство на дървесни плоскости, на 
следните отпадъци с код и наименование: 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, т/г 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 (дървени 

стърготини) 

137 000 03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, 
различни от упоменатите в 03 01 04 (дървени 

капаци) 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
17 02 01 Дървесина 
19 12 07 Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 
20 01 38 Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 

посочени в Условие 11.2.1. 
и 

Код Наименование на отпадъка 
Годишно количество, 

разрешено за 
оползотворяване, t/y 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 1 000 
17 02 01 Дървесина 5 000 

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

Съгласно Условие 11.5.11 Дружеството извършва дейност по оползотворяване, обозначена с 
код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1, R3 и 
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R12,) на отпадъците, посочени в Условие 11.2.1, на обособени за целта места, обозначени на 
схема в Приложение № 7.2. от Заявлението. 

В изпълнение на Условие 11.5.12 съоръженията за извършване на дейност по 
оползотворяване, обозначена с код R13 по Условие 11.5.11, отговарят на изискванията на 
наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО, като площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или 
друг подходящ материал), имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и 
са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. 

Съгласно Условие 11.5.13 на площадката се прилага инструкция ИКР 11.5.13 – Инструкция за 
оценка на съответствието на оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци, с 
определените в условията на КР изисквания, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите от изпълнението на тази инструкция се документират във формуляр ФКР 11.5-01 
– Оползотворяване на отпадъци, в това число рециклиране, на площадката на 
предприятието.  

Съхраняването на отпадъците по Условие 11.5.11 е разрешено за срок не по-дълъг от три 
години (Условие 11.5.14). 

Дружеството извършва дейност по оползотворяване, съгласно Условие 11.5.15, обозначена с 
код R1 (използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на 
енергия), единствено на отпадъците, отговарящи на изискванията за биомаса съгласно 
Условие 6.14, включително несъдържащи хлор и съединенията му, флуор и съединенията му, 
тежки метали, и съдържание на следните елементи (на база сухо вещество): 

- As ≤ 1 mg/kg; 
- Cd ≤ 2 mg/kg; 
- Cr ≤ 10 mg/kg; 
- Cu ≤ 10 mg/kg; 
- Hg ≤ 0,1 mg/kg; 
- Ni ≤ 10 mg/kg; 
- Pb ≤ 10 mg/kg. 

 
Според Условие 11.6.1 на Дружеството се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, 
образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на 
лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно 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 2006г. относно превози на отпадъци. 

Информация за предаването за обезвреждане на отпадъци извън територията на площадката 
на предприятието е представена в Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци в раздел „Отпадъци, предадени за оползотворяване и обезвреждане извън 
територията на площадката“. 

Дружеството осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката 
отпадъци (Условие 11.7.1), с цел определяне на: 

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация; 
- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци 

(само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес). 
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На територията на площадката се прилага (Условие 11.7.2) инструкция ИКР 11.7.2 – 
Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на 
стойностите на нормите за ефективност в съответствие с условията на КР. 

Съгласно Условие 11.7.3 се прилага инструкция ИКР 11.7.3 – Инструкция за оценка на 
съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и 
стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените 
такива в условията на КР, установяване на причините за несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия. 

Дружеството извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с 
цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО (Условие 11.8.1). 

Анализите на отпадъците се извършват от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 
ал. 7 от ЗУО съгласно Условие 11.8.2. 

Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по Условие 11.8.2 се извършват в 
съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на Приложение № 1 от Наредба № 
6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Условие 
11.8.2.1). Взетите проби се съхраняват най-малко три месеца след депониране на отпадъците. 

 Анализите на отпадъци по Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2.1. се възлагат на акредитирани 
лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО и Условие 11.8.3 от КР. 

 

В съответствие с Условие 11.9.1 Дружеството документира и докладва дейностите по 
управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 
за водене на публични регистри. Информацията, включително и резултатите от извършените 
анализи на отпадъците по Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2 се документират и съхраняват 
минимум 5 години на площадката и се предоставят при поискване от компетентните органи 
(Условие 11.9.1.1). 

В изпълнение на Условие 11.9.2 на площадката се документират всички 
измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7 количества на отпадъците и се докладват като 
част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.  

Дружеството, в изпълнение на Условие 11.9.3, докладва като част от ГДОС обобщена 
информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците. 

Притежателят на настоящото разрешително докладва (Условие 11.9.4) преносите извън 
площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените в Регламент № 166/ 2006 г. 
относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 
(ЕРИПЗ) случаи. 

Общото количество на предадените извън площадката опасни отпадъци за 2020 год. е  5,83 т. 

Общото количество на предадените извън площадката производствени отпадъци за 2020 год. е 
1613,93 тона и 614,101 атротона. 

 

4.5. Шум 
 
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е ситуирана в северозападната промишлена зона на гр. 
Бургас. На запад граничи с територията на военно поделение, на север – с промишлено-
складови терени, източната и южната граници тангират с натоварени пътни артерии.  
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Източници на шум в околната среда от дейността на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. 
Бургас са основните цехове „ПДЧ” и „OSB”, дробилките, мелниците, сушилни инсталации, 
филтърни и шлайфинсталации, парова централа. Съществената част от тези източници са 
монтирани в закритите масивни производствени халета, като по този начин силно се 
ограничават шумовите емисии в околното пространство. Производствените мощности са 
ситуирани във вътрешната част на площадката.  

Голяма част от терена на предприятието (основно в посока жк. „Славейков”) е отредена за 
открити складови площи за суровинния дървен материал. Същият се стифира на високи 
купове, които изцяло поглъщат шумовите емисии от производствените агрегати. 

Освен това шумовите емисии към околните терени, съседни на площадката, допълнително се 
ограничават от метална ограда с височина около 2 м.  

Важно условие за ограничаване на шумовите емисии от действащите инсталации и 
съоръжения на предприятието е стриктното спазване на инструкциите за експлоатация и 
контрол и своевременното отстраняване на възникнали аварии. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, съгласно Условие 12.1.1,  се 
осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 
стойности на еквивалентно ниво на шума. Не се надвишават граничните стойности на 
еквивалентно ниво на шум, както следва :  

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB(A); 
- вечерно ниво – 70 dB(A); 
- нощно ниво – 70 dB(A); 

В мястата на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник 
урбанизирани територии и извън тях): 

- дневно ниво – 55 dB(A); 
- вечерно ниво – 50 dB(A); 
- нощно ниво – 45 dB(A). 

 
Дружеството е въвело в действие инструкция ИКР 12.2.2  – Инструкция за наблюдение на 
общата звукова мощност и еквивалентните нива на шум, регламентираща извършване  на 
собствени периодични измервания на не по-малко от един път в рамките на всеки две години, 
съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2, за наблюдение на следните показатели: 

- общата звукова мощност на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на 

площадката; 
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

 
В изпълнение на Условие 12.2.3 се прилага и инструкция ИКР 12.2.3  – Инструкция за оценка 
на съответствието на установените еквивалентните нива на шум с разрешените, 
установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от 
Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в 
околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 
информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с 
„Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно 
Условие 12.2.1. 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас 98   

Резултатите от наблюдението на определените показатели, както и резултатите от оценката на 
съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на 
производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените 
причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия, се 
документират, съхраняват и предоставят при поискване от компетентния орган, във формуляр 
ФКР 12.3.1-01 – Резултати от проведен собствен мониторинг на шум в околна среда, 
съгласно Условие 12.3.1. 

 

Съгласно посоченият период в Условие 12.2.1 – СПИ на емисиите на шум в околната среда 
ще се проведат през 2021 г, като последните СПИ са провеждани през 2019 год.  

 
За 2020 год. не са постъпвали сигнали за наднормени нива на шум.  

В съответствие с Условие 12.3.2 и Условие 12.3.3 Дружеството е изготвило шумова карта на 
източниците на шум на територията на площадката.  

Дружеството е изготвило и внесло в ИАОС Оценка за прилагането на заключение за НДНТ, 
прието с Решение на Европейската комисия. В Оценката за прилагане НДНТ са разписани и 
вече се прилагат, доколкото не противоречи на действащото КР, следните техники: 

• техниките за предотвратяване на шума и вибрациите: 

o Стратегическо планиране на разположението на инсталацията с оглед на най-
шумните операции, напр. така, че сградите на обекта да действат като 
изолация – Изготвена е шумова карта, въз основа на която Новите 
съоръжения са планирани да са по-отдалечени от жилищните райони; 

o Прилагане на програма за намаляване на шума, която включва картиране на 
източниците на шум, определяне на рецепторите извън обекта, моделиране на 
разпространението на шума и оценка на най-ефективните мерки и тяхното 
изпълнение; 

o Извършване на редовни проучвания на шума с мониторинг на нивата на шума 
извън границите на обекта; 

• техниките за предотвратяване на шума и вибрациите от точкови източници: 

o Поставяне на шумното оборудване в затворено обособено пространство или 
чрез капсулиране и звукоизолация на сградите 

o Отделяне на индивидуалното оборудване за предотвратяване и ограничаване 
на разпространението на вибрации и резонансен шум, като Дробилката е 
отделена и е налична шумоизолация; 

o Изолация на точков източник чрез поставяне на устройства за 
шумозаглушаване, приглушаване и понижаване при източниците на шум, като 
напр. вентилатори, звукоотводи, заглушители и звукоизолация на филтри, 
като Всички компресори и въздуходувки са разположени в шумоизолирани 
помещения; 

o Създадена е организация за затворяне на Вратите винаги когато не се 
използват и за Намаляване на височината на падане при разтоварване на 
трупи, чрез използване на специализирана техника; 

• Техники за намаляване на шума и вибрациите на равнище обект : 
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o Намаляване на шума от пътното движение чрез ограничаване на скоростта на 
движението в обекта и за товарните автомобили, влизащи на територията 
на обекта, като Скоростта на движение на автотранспортната техника на 
площадката е 5 км/ч., което е регулирано с пътни знаци и инструктаж на 
шофьорите;  

o Ограничават се товаро-разтоварните дейности на открито през нощта. 
Приемането на дървесината се извършва само в светлата част на 
денонощието; 

o Извършват се ежеседмични проверки, ежемесечни профилактики и редовна 
поддръжка на цялото оборудване; 

o Използват се шумозащитни стени от дървесни трупи, за екраниране на 
източниците на шум, там където е приложимо. 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

На територията на ”Кроношпан България” ЕООД, площадка Бургас, не се отвеждат отпадъчни 
води в подземни водни обекти. Отпадъчните води от предприятието се заустват в 
канализационна система с оператор „ВиК“ – Бургас и се отвеждат до градската 
канализационна система на гр.Бургас.  

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е основана през 1997 г. със седалище в  гр. Бургас.  

Заводът в гр. Бургас се намира в северозападната промишлена зона, покрай пътя за квартал 
„Долно Езерово”.  

Разглежданата територия попада в територия контролирана от Басейнова Дирекция 
Черноморски район с център гр. Варна. Режимът на валежите и оттока е типично 
средиземноморски.  

Във връзка  установяване на базовото състояние на почвите съгласно чл. 122, ал. 2, т. 11 и т. 
12 от ЗООС, са определени 4 бр. пробоотборни точки с географски координати, отразени в 
Схема на площадката с обозначени пунктове за мониторинг на почви, представена в 
Приложение 9.1: 

Пункт №1  – Градинка пред Административна сграда 

                   N 42031'02.04"                   Е 27025'58.82" 

Пункт №2  – Градинка до склад готова продукция 

                   N 42031'03.76"                   Е 27025'56.93" 

Пункт №3  – Градинка зад склад за резервни части 

                   N 42031'00.43"                   Е 27.26'08.34" 

Пункт №4  – Градинка до склад резервни части (барабани) 

                   N 42031'13.28"                   Е 27026'02.38" 

За констатиране на базовото състояние на почвите, пробите се анализират по следните 
показатели:  

1. Активна реакция (рН) 
2. Общ въглерод 
3. Органичен въглерод 
4. Нефтопродукти 
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5. Мед 
6. Олово 
7. Цинк 
8. Арсен  
9. Кадмий 

 
Въз основа на базовото състояние на почвите на територията на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД е съставен и Планът за собствен мониторинг. 
 

Дружеството не извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на 
приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите 
(Условие 13.1.1). 

Извършва се периодична проверка, съгласно Условие 13.1.2, за наличие на течове от 
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 
отстраняване на течовете като се прилага инструкция ИКР 13.1.2 – Инструкция за периодична 
проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, 
установяване на причините и отстраняване на течовете.  

Във връзка с Условие 13.1.4 се прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на 
разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка 
(включително и в обвалованите зони) – ИКР 13.1.4 – Инструкция, съдържаща мерки за 
отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони), като се осигурява 
съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в 
случай на разливи на определени за целта места (Условие 13.1.3). 

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно 
оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването 
им. В изпълнение на Условие 13.1.5, се прилага инструкция ИКР 13.1.5 – Инструкция за 
предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно 
оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на 
отстраняването им. 
В предприятието, съгласно Условие 13.1.6,  се прилага инструкция за проверка и поддръжка 
на канализационната система за отпадъчни води (ИКР 13.1.5 – Инструкция за периодична 
проверка и поддръжка на канализационната мрежа, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване). 

Според Условие 13.1.7 не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни 
вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при 
които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и почвите и от които същите 
могат да бъдат замърсени. 

През 2020 г. са направени 12 броя проверки за установяване на разливи. 

Установени несъответствия – няма; 

Предприети мерки – няма, тъй като няма установени несъответствия. 

Дружеството извършва собствен мониторинг (Условие 13.2.1) на състоянието на почвите на 
територията на площадката по показателите, посочени в Таблица 13.2.1.  

 

Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви 

Показател Честота 
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Активна реакция pН Веднъж на 10 години 
Общ въглерод Веднъж на 10 години 
Органичен въглерод Веднъж на 10 години 
Нефтопродукти Веднъж на 10 години 
Мед Веднъж на 10 години 
Олово Веднъж на 10 години 
Цинк Веднъж на 10 години 
Арсен Веднъж на 10 години 
Кадмий Веднъж на 10 години 

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. 

През отчетния период на 2020 г. не са правени пробовземания.  

Таблица 8 - Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

    Веднъж на 10 год.  

Следващ мониторинг се предвижда през 2022г. 

 

Дружеството е изготвило и представило за съгласуване в РИОСВ – Бургас и ИАОС план за 
мониторинг  на почви (Условие 13.2.2). 

Съгласно Условие 13.3.1 и Условие 13.3.4 на площадката се документират и съхраняват 
обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1, които се докладват 
като част от ГДОС. 

Информацията се отразява във формуляри ФКР 13.3.1-01 – Проверка на тръбопроводите и 
оборудването, разположени на открито и разливи от тях и ФКР 13.3.1-02 – Дневник на 
установените разливи, който съдържа данни за датата и часа на установяване на разлива, 
причините за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, 
наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания 
сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки 

През 2020 г са направени 170 броя проверки за установяване на разливи от тръбопроводите и 
оборудването, разположени на открито. 

Установени несъответствия – няма; 

Предприети мерки – няма, тъй като няма установени несъответствия. 

През 2020 г. няма констатирани разливи от тръбопроводи разположени на открито. 

Резултатите от собствения мониторинг на почвите (Условие 13.3.2) се документират и 
съхраняват на площадката във ФКР 13.3.2-01 – Проверка на замърсяването на почви. През 
2020 г. не са провеждани СПИ на почви. 

Във формуляр ФКР 13.3.3-01 – Допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните 
води са отразени мерките във връзка с прилагането на Условие 13.3.3, които се докладват като 
част от ГДОС по Условие 13.3.6. През 2020 г. са направени 2 броя допълнителни мерки за 
опазване на почвите и 2 броя допълнителни мерки за опазване на подземните води. 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 475-H2/2016, 
актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас 102   

Допълнителна мярка за опазване на почвата е поливане на зелените площи.  

Допълнителна мярка за опазване на подземни води е почистване на тревните площи. 

Съгласно Условие 13.3.5, резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.2.1  
се документират във формуляр ФКР 13.3.5-01 – Резултати от мониторинг на почви при 
извършването на собствени периодични измервания и се докладват като част от ГДОС. През 
2020 г. не са провеждани СПИ на почви. 

През 2020 год. не са установени течове от резервоари, варели, тръбопроводи на територията 
на площадката и не е имало необходимост да се вписва в Дневник на установените разливи с 
данни за разлива. 

 
4.7. Предотвратяване и действия при аварии 

На територията на площадката, в изпълнение на Условие 14.1, Дружеството прилага 
инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически 
промени (ИКР 14.1 – Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на 
организационни и технически промени), като във връзка с Условие 14.2 се предприемат мерки 
за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии. 

Документацията за всяка възникнала аварийна ситуация по Условие 14.3, описваща  причините 
за аварията, времето и мястото на възникване, последствия върху здравето на населението и 
околната среда и предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на 
последствията от нея се съхранява във формуляр ФКР 14.3-01 – Проверка при авария и 
назначаване на коригиращи действия и се представя при поискване от компетентния орган. 
Незабавно се уведомява РИОСВ – Бургас и се води документация във формуляр ФКР 14.3-01 
– Проверка при авария и назначаване на коригиращи действия за следните случаи : 

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в 
разрешителното; 

- непланирана емисия; 
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е 

застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира 
незабавно. 

 
През 2020г. не е имало аварии и не се е налагало прилагане на указанията по Условие 14.4. 

 

4.8. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други) 

Съблюдавайки изискванията по Условие 15.1, на територията на предприятието се прилага 
инструкция  ИКР 15.1 – Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, 
която осигурява: 

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие 
преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; 

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения 
процес. 

Дружествово прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен 
режим) и спиране на инсталацията по Условие № 2, съдържащи необходимите мерки и 
действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси (Условие 15.2). 
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Прилага се, в изпълнение на Условие 15.3, инструкция ИКР 15.3 – Инструкция за 
документиране на действията по Условие 15.2, включваща продължителността на 
процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. Документацията се съхранява 
във формуляр ФКР 15.3-01 – Регистър на пусканията и спиранията на инсталациите на 
площадката и се предоставя при поискване от компетентния орган.  

През 2020 г са направени 30 броя спирания на инсталацията или части от нея.  

Установени несъответствия – няма. Спирания са били технологични и за периоди от 8 до 36 
часа, като единственото продължително спиране на инсталация OSB е за периода 23.04 – 01. 
06.2020, за което е уведомено с писмо изх. № 422/ 21.04.20 към РИОСВ- Бургас 

 

Във връзка с изпълнението на Условие 15.4 се прилага план за мониторинг при анормални 
режими на инсталациите по Условие № 2, който включва вида, количествата и 
продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. 
Обобщени резултати от мониторинга се представят като част от ГДОС. 

Съгласно Условие 15.5 е разрешена експлоатацията на изпускащи устройства ИУ 38– 
Авариен комин (Инсталация за производство на OSB - Изгаряне на природен газ в горивна 
камера) и ИУ 39 – Авариен комин (Инсталация за производство на OSB - Сушене на OSB) 
само в случай на аварийна ситуация. 

При пускане и спиране на сушилнята към Линия за производство на плочи от дървесни 
частици (ПДЧ) към Инсталация за производство на дървесни плоскости се използва като 
гориво природен газ (Условие 15.6). 

През 2020г.  не е имало събития, които са предмет на докладване по Условие 15.5.  

 

4.9. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях 

В изпълнение на изискванията на Условие 16.1, при вземане на решение за прекратяване на 
дейността на инсталацията посочена в разрешителното или на части от нея, Дружеството 
уведомява незабавно РИОСВ – Бургас. 

В РИОСВ се представя (Условие 16.2) подробен План за закриване на дейностите на 
площадката или части от нея в случаите на взето решение за закриване.  

Съгласно Условие 16.2.1, в случай, че изпълнението на Плана за закриване на дейността на 
инсталацията или на части от нея налага промяна в условията на КР, се предприемат 
необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана по 
Условие 16.2. 

Преди временно прекратяване на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) 
или на части от тях, се изготвя и представя в РИОСВ подробен План за временно 
прекратяване на дейностите на площадката или част от тях (Условие 16.3).  

Спазвайки Условие 16.3.1, Дружеството актуализира Плана за временно прекратяване при 
всяка промяна в експлоатацията на инсталацията. 

През отчетната 2020 год. (Условие 16.4) Дружеството не е вземало решения по Условие 16.2 
и Условие 16.3.  

Дружеството не е предприело действия по демонтиране на съоръжения по Условие 16.6. 

В изпълнение на Условие 16.7 Дружеството е преустановило експлоатацията на Котел 1 за 
подгряване на термо-масло на преса ПДЧ (3 MW) и съответноте изпускащи устройства към 
него – № 1 и № 30. 
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Съгласно Условие 16.8 Дружеството е преустановило експлоатацията на ИУ № 22. 
Извеждането от експлоатация на ИУ № 22, да се извърши по реда на Условие 16.2. 
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• Таблица 8 - Опазване на почви; 

• Таблица 9 - Аварийни ситуации; 
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Приложение № 1 - Таблици  

 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответ

ствие 

ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 
Протокол №1036 / 08.07.2020 

Температура oC 40 19,3 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 9±3 Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 65,43 ±15,21 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 1,77±0,65 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 2,44±0,79 Веднъж на 6 месеца ДА 

ТМ-2 за производствени, охлаждащи, дъждовни отпадъчни води и битово-фекални води 
Протокол №1037/08.07.2020 

Температура oC 40 19,4 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 6±2 Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 3,13±0.76 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 0,51±0,17 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 2,24±0,66 Веднъж на 6 месеца ДА 

ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 
Протокол № 1920/21.10.2020 

Температура oC 40 15,6 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 <3* Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 12,64±1,28 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 0,35±0,14 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 

 
1,78±0,59 

Веднъж на 6 месеца ДА 

ТМ-2 за производствени, охлаждащи, дъждовни отпадъчни води и битово-фекални води 
Протокол № 1921/21.10.2020 

Температура oC 40 15,7 - ДА 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 500 11±3 Веднъж на 6 месеца ДА 

БПК 5 mg/dm3 1500 10,97±2,54 Веднъж на 6 месеца ДА 
Нефтопродукти mg/dm3 5 0,33±0,07 Веднъж на 6 месеца ДА 
Животински 
мазнини и 

растителни масла 
mg/dm3 50 

 
2,51±0,88 

Веднъж на 6 месеца ДА 
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Таблица 4 - Образуване на отпадъци/съхранение и транспортиране 

 

Отпадък 

 

Код 

Годишно количество 
Годишно 

количество за 
единица продукт Предварително 

съхранение на 
площадката на отпадъци 
образувани през 2020 г 

атротон/ тон 

Транспортиране 
– собствен 
транспорт / 

външна фирма 

атротон/ тон 

Съответ 

ствие 
Количества 
определени 
с КР, t(at)/y 

Реално 
измерено, 

t (at)/y 

/срок за 
съхранение 

Количества 
определени 

с КР 

Реално 
измерено 

Производствените отпадъци, образувани от производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 
 

Производствените отпадъци, образувани от производството на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) 
 

Отпадъци от корк и дървесни кори 03 01 01 24 000 
13015.21 
Ат/год. 

/ < 1 год. 
0.133 0.090 

Площадка № 1; 
Площадка № 2; 

700 
няма ДА 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен 
материал, талашитени плоскости и 
фурнири, различни от 03 01 04 

 (Дървесен прах след сепариране) 

03 01 05 13 600 
2985.54 
Ат/год. 

/ < 1 год. 
0,076 0,020 няма няма ДА 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен 
материал, талашитени плоскости и 
фурнири, различни от 03 01 04 

 (Шлайф прах отделян от шлайф-
машина за ПДЧ и OSB) 

03 01 05 10 260 
- 

Ат/год. 
/ < 1 год. 

0,057 - - - - 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли 
(с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) 
10 01 01 2 300 т/год 450,36 

/ < 1 год. 
0,013 
тона/м3 

0,0031 
Площадка № 11; 

125 

Външна фирма 

325,36 
ДА 

Отпадъци от пречистване на газове, 
различни от упоменатите в 10 01 05, 10 

01 07 и10 01 18 
10 01 19 320 т/год 

87.00 
/ < 3 год. 

0,002 
тона/м3 

0,0006 
Няма 

 

Външна фирма 

87.00 
ДА 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 
 
Отпадъци от сортиране на хартия и 
картон, предназначени за рециклиране 

(цех Ламиниране) 
03 03 08 100 24.00 няма няма 

Площадка № 12; 

1,30 

Външна фирма 

22,70 
ДА 
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Отпадък 

 

Код 

Годишно количество 
Годишно 

количество за 
единица продукт Предварително 

съхранение на 
площадката на отпадъци 
образувани през 2020 г 

атротон/ тон 

Транспортиране 
– собствен 
транспорт / 

външна фирма 

атротон/ тон 

Съответ 

ствие 
Количества 
определени 
с КР, t(at)/y 

Реално 
измерено, 

t (at)/y 

/срок за 
съхранение 

Количества 
определени 

с КР 

Реално 
измерено 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на 
торф и необработена дървесина 

(Котелна инсталация – конус-котли  
(съществуващ режим на работа)) 

10 01 03 1 200 
60.84 

 / < 1 год. 
няма Няма 

Площадка № 13; 
3,50 

Външна фирма 
57,34 

ДА 

Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

12 01 01 1 000 110,96 

 / < 1 год. 
няма Няма 

Площадка № 14; 
0,00 

Външна фирма 
110,96 ДА 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 50 8,90 
 / < 1 год. 

няма Няма 
Площадка № 6; 

0,00 
Външна фирма 

8,90 
ДА 

Пластмасови опаковки 15 01 02 50 9,85 
 / < 1 год. 

няма Няма 
Площадка № 6; 

0,00 
Външна фирма 

9,85 
ДА 

             Излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, 
различно от  упоменатото в 20 01 21, 20 

01 23 и 20 01 35 

20 01 36 50 0 няма няма Площадка №10 няма ДА 

Строителни отпадъци 
Дървесен материал 17 02 01 5000 0 няма няма Площадка №15 няма ДА 

Алуминий  17 04 02 50 5,06 няма няма Площадка №14 
Външна фирма 

5,06 
ДА 

Желязо и стомана 17 04 05 5000 43,10 
 / < 1 год. 

няма няма Площадка №14 
Няма 
43,10 

ДА 

Смес от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 50000 986,76 
 / < 1 год. 

няма няма Площадка №15 
Външна фирма  

986,76 
ДА 

Стъкло   17 02 02 100 0 няма няма Площадка №14 няма ДА 
Смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
17 09 04 250 0 няма няма Площадка №15 няма ДА 
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Отпадък 

 

Код 

Годишно количество 
Годишно 

количество за 
единица продукт Предварително 

съхранение на 
площадката на отпадъци 
образувани през 2020 г 

атротон/ тон 

Транспортиране 
– собствен 
транспорт / 

външна фирма 

атротон/ тон 

Съответ 

ствие 
Количества 
определени 
с КР, t(at)/y 

Реално 
измерено, 

t (at)/y 

/срок за 
съхранение 

Количества 
определени 

с КР 

Реално 
измерено 

Плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03 100 0 няма няма Площадка №15 няма ДА 
Тухли 17 01 02 300 0 няма няма Площадка №15 няма ДА 
Бетон 17 01 01 17000 0 няма няма Площадка №15 няма ДА 

Битови отпадъци 
Хартия и картон 20 01 01 10 0 няма няма няма няма ДА 

Биоразградими отпадъци 20 02 01 50 0 няма няма няма няма ДА 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 50 Не се 
измерва 

няма няма няма Външна фирма ДА 

Опасните отпадъци, образувани от производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи от ориентирани дървесни частици(OSB) 
Утайки от маслоуловителни шахти 

(колектори) 
13 05 03* 20 0,4 

/ < 3 год. 
0,000056 0.00 0,4 няма ДА 

Опасните отпадъци, образувани от цялата площадка 

Други хидравлични масла 13 01 13* 25 1,65 
 / < 3 год. 

няма Няма 
Площадка № 7; 

0.5 
Външна фирма 

1,15 ДА 

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

13 02 05* 25 1,88 
 / < 3 год. 

няма Няма Площадка № 7; 
0.6 

Външна фирма 
1,28 ДА 

Утайки от маслено-водни сепаратори 13 05 02* 50 0 няма няма няма няма ДА 
Масло от маслено-водни сепаратори 13 05 06* 5 0 няма няма няма няма ДА 
Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 
15 01 10* 25 1,50 няма няма Площадка № 8; 

Външна фирма 
1,50 ДА 

Абсорбенти, филтърни 
материали(включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 25 0,42 няма няма Площадка № 7; 
Външна фирма 

0,42 ДА 
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Отпадък 

 

Код 

Годишно количество 
Годишно 

количество за 
единица продукт Предварително 

съхранение на 
площадката на отпадъци 
образувани през 2020 г 

атротон/ тон 

Транспортиране 
– собствен 
транспорт / 

външна фирма 

атротон/ тон 

Съответ 

ствие 
Количества 
определени 
с КР, t(at)/y 

Реално 
измерено, 

t (at)/y 

/срок за 
съхранение 

Количества 
определени 

с КР 

Реално 
измерено 

Маслени филтри 16 01 07* 3 1.44 
 / < 3 год. 

няма Няма Площадка № 7; 
Външна фирма 

1,44 
ДА 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 8 0 няма няма Площадка № 9; Няма  ДА 
Ni-Cd батерии 16 06 02* 0,5 0 няма няма Площадка № 9; няма ДА 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 10 0,043 
 / < 3 год. 

няма Няма Площадка № 10; 
 

Външна фирма 
0.043 

ДА 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти 

20 01 35* 30 0 няма няма Площадка № 10; няма ДА 

 
 
 

Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 

Отпадък Код 
Оползотворяване 
на площадката 
атротон/ тон 

Обезвреждане 
на площадката 
атротон/ тон 

Операция по  оползотворяване и 
обезвреждане Съответствие 

Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 7 MW 

Отпадъци от корк и дървесни кори  03 01 01 3904.563 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

сортиране) 
R1 (използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия) 

ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 
на площадката 
атротон/ тон 

Обезвреждане 
на площадката 
атротон/ тон 

Операция по  оползотворяване и 
обезвреждане Съответствие 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
талашитени плоскости и фурнири, различни от 
упоменатите в 03 01 04 (Дървесен и шлайф прах) 

03 01 05 2985.54 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

сортиране) 
R1 (използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия) 

ДА 

Отпадъчни кори и дървесина 03 03 01 89.807 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

сортиране) 
R1 (използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия) 

ДА 

 
Котелна инсталация с номинална топлинна мощност 25 MW 
 

Отпадъци от корк и дървесни кори  03 01 01 12534.927 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

сортиране) 
R1 (използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия) 

ДА 

Отпадъци от растителни тъкани 020103 1600.613 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

сортиране) 
R1 (използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия) 

ДА 

Отпадъчни кори и дървесина 03 03 01 359.228 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

сортиране) 
R1 (използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия) 

ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 
на площадката 
атротон/ тон 

Обезвреждане 
на площадката 
атротон/ тон 

Операция по  оползотворяване и 
обезвреждане Съответствие 

Приети отпадъци за съхранение и последващо оползотворяване 

Опаковки от дървесни материали 
(външни) 

15 01 03 
 221.385 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

уплътняване) 
R 13 (съхранение на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 
R12, R1 и R3)  

ДА 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
талашитени плоскости и фурнири, различни от 
упоменатите в 03 01 04 (Дървени стърготини) 

(външни) 

03 01 05          164.916 
 

няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

уплътняване) 
R 13 (съхранение на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 
R12, R1 и R3) 

ДА 

Дървесен материал 
(външни) 

17 02 01 46.164 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

уплътняване) 
R 13 (съхранение на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 
R12, R1 и R3) 

ДА 

Дървесни материал, различни от упоменатите в 19 
12 06 (външни) 

19 12 07 99.99 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

уплътняване) 
R 13 (съхранение на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 
R12, R1 и R3) 

ДА 

Дървесни материал, различни от упоменатите в 20 
01 37 (външни) 

20 01 38 81.646 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

уплътняване) 
R 13 (съхранение на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 
R12, R1 и R3) 

ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 
на площадката 
атротон/ тон 

Обезвреждане 
на площадката 
атротон/ тон 

Операция по  оползотворяване и 
обезвреждане Съответствие 

Отпадъци от растителни тъкани 
(външни) 

 
02 01 03 1600.613 няма 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване 

R1-R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

R1 – Използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия 

ДА 

Отпадъци от корк и дървесни кори 
(външни) 

03 01 01 3424,28 няма 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване 

R1-R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

R1 – Използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия 

ДА 

Отпадъчни кори и дървесина 
(външни)  

03 03 01 449.035 няма 

R13 – Съхраняване до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване 

R1-R12, освен временното съхраняване до 
събирането им от мястото на образуване. 

R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 - R11 
(Смесване с други дървесни отпадъци) 

R1 – Използване на отпадъците предимно 
като гориво или друг начин за получаване 

на енергия 

ДА 

Преса за опаковки от пластмаса и хартия 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 10,96 няма 
R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

уплътняване) 
ДА 

Пластмасови опаковки 15 01 02 2,10 няма 
R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11- 

уплътняване) 
ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 
на площадката 
атротон/ тон 

Обезвреждане 
на площадката 
атротон/ тон 

Операция по  оползотворяване и 
обезвреждане Съответствие 

 
Отпадъци, предадени за оползотворяване и обезвреждане извън територията на площадката 

Отпадък Код 
Оползотворяване  

атротон/ тон 
Обезвреждане 
атротон/ тон  

Име на външната фирма, извършваща 
операцията извън площадката 

Съответствие 

Отпадъци от сортиране на хартия и картон, 
предназначени за рециклиране (цех Ламиниране) 

03 03 08 няма 22,70 „Екомакс“ ООД  ДА 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключе-
ние на пепел от котли, упомената в 10 01 04) 

10 01 01 няма 325,36 „Екомакс“ ООД  ДА 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и 
необработена дървесина 

10 01 03 няма 57,34 „Екомакс“ ООД  ДА 

Отпадъци от пречистване на газове, различни от 
упоменатите в 100115,100107 и 100118 сгурия, 
шлака и дънна пепел от котли /с изключение на 

пепел от котли, упоменати в 10 01 04/ 

10 01 19 няма 87,00 „Екомакс“ ООД  ДА 

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 110,96 няма „Скрап металс“ ЕООД ДА 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 8,90 няма „Скай инвест”ООД ДА 

Пластмасови опаковки 15 01 02 
1,97 няма „Скай инвест“ООД ДА 
7,88 няма  “Евро Импекс Бургас“ ЕООД  ДА 

Дървесни материал, различни от упоменатите в 19 
12 06 

19 12 07 614.101 няма „Кроношпан България“ЕООД – В. Търново ДА 

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 1,50 няма “Екомакс“ ЕООД ДА 

Смес от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, различни от упоменатите в 

17 01 06 
17 01 07 986,76 няма „Финтрейд“ ЕООД ДА 

Алуминий 17 04 02 5,06 няма „Скрап металс“ЕООД ДА 

Други хидравлични масла 13 01 13* 1,15 няма „Омникар БГ“ ЕООД ДА 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 
13 02 05* 1,28 няма „Омникар БГ“ЕООД ДА 

Абсорбенти, филтърни материали(включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* няма 0,42 “Екомакс“ ЕООД ДА 

Маслени филтри 16 01 07* няма 1,44 “Екомакс“ ЕООД ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 
на площадката 
атротон/ тон 

Обезвреждане 
на площадката 
атротон/ тон 

Операция по  оползотворяване и 
обезвреждане Съответствие 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 0,043 няма “Екомакс“ ЕООД ДА 
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Таблица 6 - Шумови емисии 
Място на 
измерванет

о 

Ниво на 
смущаващит

е шумове 

Измерено/Корегирано 
ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Гранична 
стойност 
dB (A) 

Съответствие 
с Условие 

12.1.1 
ДА/НЕ Lден Lвечер Lнощ 

       
Следващ мониторинг се предвижда през 2021г. 

Таблица 7 - Опазване на подземни води 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация 
в подземните 

води, 
съгласно КР 

Резултати 
от 

мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

 

- - - - Няма заложен  - 

 

Таблица 8 - Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 
в почвите 

(базово 
състояние), 
съгласно КР 

Пробовземна 
точка 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

    Веднъж на 10 год.  

Следващ мониторинг се предвижда през 2022г. 

 

Таблица 9 - Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени 

 
Няма регистрирани 
аварийни ситуации 

през 2020 г. 
    

 

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

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приностител 
на 

оплакването 
Причини Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

03.02.20 

 
Гражданин 

 
за наличие на 

мирис 

Няма 
емисия 

Почистване на 
района около 
сушилня OSB, и 
площадката по 
североизточната 

ограда 

Допълнително 
оросяване на 
площадката 

РИОСВ – 
Бургас 

Констативен 
протокол 

№01684/K-6-
1/03.02.2020 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 
разрешително № 475-Н2/2016 г. на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Площадка 
гр.Бургас. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия 
от този Доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:________________________     

 

Дата: 29.03.2021г. 
      (упълномощено от организацията лице)                      

 

 

Име на подписвания:   Пламен Диков Димов 

 

Длъжност в организацията:  Ръководител ЗБУТ и Екология 

 

Пълномощно на Пламен Димов №  426 дата. 24.09.2020г. 

 

 


