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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.123в, т.6 от 
ЗООС.Комплексното разрешително КР№570-Н0-И0-А0/2018е с дата на подписване 
28.11.2018 год., влязло в сила на 15.12.2018 год., и е поправено с Решение КР№570-Н0-
И0-А0-TГ1/2019 издадено на 18.03.2019 и  влязло в сила на 11.04.2019г. 
 
На основание чл. 60, ал. 1, изречение второ от АПК, „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД e 
внесло гаранция в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева на сметка на ИАОС. 
Разпоредено е допускане на предварително изпълнение на настоящeто решение. 
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на решението, на 
основание чл. 60, ал. 4, предложение първо от АПК, може да се обжалва чрез 
изпълнителния директор на ИАОС пред Административен съд – София-град, в 
тридневен срок от оповестяването му във в. „24 часа“, независимо дали самото 
решение е оспорено.„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Велико Търново е 
разположена върху собствени имоти в Промишлена зона „Север”, на обща площ от 133 
202 м2. 
 
Докладването за 2020 г. е изпълнено съгласно условията на КР№570-Н0-И0-А0/2018 с 
период на докладване 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год. 
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УВОД  
1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно 

разрешително: 
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Велико Търново 
 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 
Град Велико Търново – Промишлена зона „ЮГ“ 
 

1.3. Регистрационен номер на КР: 
КР№570-Н0-И0-А0/2018, променено с Решение КР№570-Н0-И0-А0-TГ1/2019 

 
1.4. Дата на подписване:   18.03.2019 год. 

 
1.5. Дата на влизане в сила на КР:  11.04.2019 год.,  

 
1.6. Оператор на инсталацията: 

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Велико Търново 
 

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора: 
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  
гр. Велико Търново, Северозападна Промишлена Зона  
тел.: 056/ 805-280 и 056/ 805-270 
факс: 056/ 805-468 
Интернет страница: http://kronospan-express.com/kronodesign/Bulgaria/bg/ 
 
Производствената площадка на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е разположена 
върху собствен терен с площ 133 203 м2 в област Велико Търново, община Велико 
Търново, гр. Велико Търново 5000, кв. Чолаковци, ул. Дълга лъка №18, УПИ №IX-9, 
парцел LII-9, парцел LI-9, парцел XXXII и парцел I, кв.570, Южна Промишлена Зона, 
собственост на “КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 
Съгласно Общия Устройствен план на община Велико Търново, имотът се намира в 
промишлена зона юг с начин на трайно ползване: „за дърводобивна и 
дървопреработваща промишленост“.  
Площадката на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Велико Търново граничи: 

 на изток – терен на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 

 на запад – „Престиж“ ЕАД; 

 на север – граничи с ул. „Дълга лъка” ( и на р. Янтра);  

  на юг – ЖП релси и горски масив 
 

1.8. Лице за контакти:  
Божил Райнов – Еколог 
тел: 0885 777 337 
e-mail: braynov@kronospan.bg 
 

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:  
Асен Михайлов Ников  
гр. Велико Търново, Северозападна Промишлена Зона  
тел.: 056/ 805-280 и 056/ 805-270 
факс: 056/ 805-468 

http://kronospan-express.com/kronodesign/Bulgaria/bg/
mailto:braynov@kronospan.bg
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e-mail: anikov@kronospan.bg 
 

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

Линията за производство на плочи от ПДЧ включва следните участъци: 
Линията за производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ), включва следните 
участъци: 

1. Приемане и складиране на дървесината – след измерване на теглото и обема 
на доставеното количество дървесен материал, дървесината се разтоварва на 
открити складове. 

2. Раздробяване на дървесината на технологични частици – раздробяването на 
трупите става на дробилни машини. Съхраняването на дървесните частици в 
специални бункери с устройства разбъркане, преместване и дозиране на 
частиците. 

3. Сушене и сортиране на дървесните частици – оптималната влажност на 
частиците трябва да бъде в границите от 2-4 %. Сушенето на частиците се 
осъществява в комбинирана сушилня за директно сушене. Сушилнята е 
изградена от горивна камера, тръбопровод за горещи газове, сушилен барабан, 
транспортен вентилатор, циклони, високоефективен мокър 
електрофилтър(WESP). Шлюзът за подаване на влажни частици се намира в 
участъкът за предварително изсушаване. Изсушените частици, посредством 
транспортния вентилатор се прехвърлят в бункер, от който се извеждат и 
попадат в транспортьор, който ги отвежда в бункер за съхранение на сухи 
смесени трески (фини частици и едри частици). Отработените газове след 
сушилнята ще се изпускат в атмосферата след пречистване в мокър 
електрофилтър. 

4. Сортиране на дървесните частици - Механично сортиране на частиците се 
извършва в ситови машини (5 бр), които  разделят частиците на два вида: 
частици за лицев слой и частици за среден слой. По-едрите частици от тези за 
среден слой, посредством транспортьор се подават към суха мелница за 
дораздробяване. При тези дейности също се генерира известно количество 
дървесни отпадъци (дървесни частици и дървесен прах), които не отговарят по 
показатели на изискванията и които могат както да се подадат в началото на 
производствения цикъл, така и да се оползотворят в котела за изгаряне на 
биомаса и от горелката в сушилня ПДЧ. 

5. Олепиляване на дървесните частици - свързването на дървесните частици в 
производството на ПДЧ се извършва чрез течна карбамидформалдехидна 
смола. Качеството на ПДЧ и тяхната себестойност  зависи от количеството 
лепило. Разходът зависи от формата на дървесните частици, както и от 
равномерното разпределение на разтвора  върху повърхността на частиците. 
Лепилни разтвори се приготвят от автоматична инсталация. Дървесните 
частици за лицев и за среден слой се олепиляват разделно. 

6. Насипване на килима и пресоване - Непосредствено след олепиляването двата 
потока частици се подават посредством лопаткови транспортьори към 
насипните станции. Под понятието „дървесен килим” се разбира равномерно 
наслоен пласт от олепилени частици, от които след горещо пресоване се 
получава плоча от дървесни частици. Самото насипване става посредством 
безконечна PVC лента, която се движи непрекъснато и минава под всяка една 
насипна станция. Насипания килим се предвижва към студена предпреса, която 
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с помощта на хидравлични цилиндри упражнява налягане, като по този начин 
килимът става по-компактен. Насипаният килим се предава на стоманената 
лента, която от своя страна вкарва килима в топлата преса. При тази фаза в 
случай на формиране на технологичен отпадък, той се подава отново за 
последващо насипване в началото на тази фаза. Чрез температура и налягане 
се ускорява реакцията на химикалите, с които са олепилени треските на килима 
от дървесни частици. Така след определено време, в зависимост от 
дебелината на желания продукт се получава готовата плоча. За подгряването 
на циркулиращото в плотовете на пресата термо-масло има специално 
съоръжение за топъл въздух. Процесът на пресоването се извършва 
автоматично и се контролира  от  командния пулт на пресата. Пресованите 
плочи след излизането от пресата се обрязват от автоматичен напречен 
циркуляр по желаните от клиента размери. Всички плочи преминават през 
автоматична везна за сурови плочи, вградена в охладителния обръщач. 

7. 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. При 
шлайфането се генерира неопасен отпадък шлайф прах, който се 
оползотворява чрез изгаряне за получаване на топъл въздух. 

8. Така окачествените плочи се насочват към съответните клетки, сортират се в 
отделни клетки и се изнасят по ролков транспортьор към склада за готова 
продукция. 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 дървесни частици средна плътност (MDF) 
от 400 до 900 kg/m3 включва следните участъци: 
Производствената линия е нова и е изградена на Етап 2 на реализация на 
планираните промени. Основните участъци на линията са: 
 
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 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 транспортира към бункерите за съхранение. Кората и 
замърсяванията се разтоварват върху  събиращите лентови транспортьори и се  
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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  

 
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 
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. 
Процесът започва с измиването на дървения чипс и след това се отвежда 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 
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(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 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 500 000 
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 4 компонента (лепило, вода, втвърдител, восък 
и/или 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 
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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 (хопер), отделението за впръскване на пара  и 
устройството за непрекъснат режим Симпелкамп. 
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. Пресата е проектирана 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 
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- Метален детектор 
- Трап за освобождаване на килима с винтов транспортьор 

 
Линия за пресоване 
Килимът влиза в гореща хидравлична преса с непрекъснат режим на работа 
(Siempelkamp) 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 
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 . 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. 
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 Други Инсталации и дейности, непопадащи в Приложение 4 на ЗООС: 
  
 Инсталация за ламиниране на ПДЧ плоскости 
В „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. Велико Търново има монтирани три  
ламиниращи преси и включва: 

 Ламинираща преса – KT 1 

 Ламинираща преса – KT 2 

 Ламинираща преса – KT 3 

 Пакетираща линия 

 Склад за суровини и материали: 
 Котелна инсталация с обща инсталирана мощност 3 MW: 

 Конус-котел за подгряване на термомасло за преса ПДЧ – 3 MW; 
 

Инсталациите, обхванати от Условие 2 от комплексното разрешително са както 
следва: 
 Изпълнение на Условие 2: 

1. Инсталация за производство на дървесни плоскости (която попада в 
обхвата на т. 6.1 (в) от Приложение № 4 към ЗООС), включваща: 

- Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), включваща 1 
броя сушилни с топлинна мощност 45MW; 

- Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (MDF), 
включваща 1 брой сушилня с топлинна мощност 45MW; 
  

както и инсталациите, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС: 
1. Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ; 
2. Пакетираща линия за ПДЧ и МДФ 
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 Производствен капацитет на инсталациите:  
 

Инсталация 

Позиция на 
дейността, 

приложение №4, 
ЗООС 

Капацитет 

 

 изпълнението на Условие 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Инсталация за производство на 
дървесни плоскости 

т. 6.1 (в) 
3320 m3 

/денонощие 
 

 Линия за производство на 
плочи от дървесни частици 
(ПДЧ), включваща 1 броя 
сушилни и 1 съоръжения за 
топъл въздух с топлинна 
мощност 45 MW и 3 MW 

т. 6.1 (в) 

2320 m3 
плочи ПДЧ 
/денонощие 

(846 800 
m3/год.) 

481,66 
м3/денонощи
е за периода 

01.01-
31.12.2020 

 
168581 м3/год 

 Линия за производство на 
плочи от ориентирани 
дървесни частици (МДФ), 
включваща 1 броя сушилни и 
1 брой съоръжение за топъл 
въздух с топлинна мощност 45 
MW 

т. 6.1 (в) 

1000 m3 
плочи MDF 
/денонощие 

(365 000 
m3/год.) 

 
2.06 

м3/денонощи
е  
 

722 м3/год 

 
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. 
 

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

Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ  м2. плочи/год. 
7 494 537 

м2/год 

 
1.11. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново 
Адрес на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново: 
гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68 
телефон/Фронт офис – 062/620 358 
Факс – 062/623 784 
Е-mail:riosvt-vt@riosvt.org 
 

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

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен 
гр. Плевен,ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800, п.кутия 1237, e-mail: dunavbd@bddr.org 
 

mailto:riosvt-vt@riosvt.org
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,117,110,97,118,98,100,64,98,100,100,114,46,111,114,103)+'?')
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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 05.12.2019 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 5.4, се документира във формуляри ФКР 5.4-01 
Регистър на несъответствията и ФКР 5.4-02 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. 
В съответствие с Условие 5.4 се прилагат писмени инструкции за периодична оценка 
за установявяне на причините за допуснати несъответсвия и предприемане на на 
коригиращи действия. 
В съответствие с Условие 5.6. се прилага писмена инструкция за периодична оценка 
на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по 
Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния 
персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за 
постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. 
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Тези инструкции се съхраняват на площадката в писмен и електронен вид, и се 
предоставят на компетентния орган при поискване. 
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 5.6-01 – 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 № 570-Н0-
И0-А0/2018 , променено с Решение № 570-Н0-И0-А0-ТГ1/2019. 
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. 
В изпълнение на Условие 7.1., Кроношпан България ЕООД своевременно е 
информирал РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните 
изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
За 2020 година са въведени в експлоатация сушилня ПДЧ и прилежащият към нея 
електрофилтър, за което е имало приемателна Комисия и е издаден документ за 
въвеждането на тази част от ПДЧ-инсталацията в експлоатация. Документът е 
предоставен и в РИОСВ-В.Търново. 
През 2020 г. са започнали и се провеждат тестови единични изпитания на различни 
производствени възли от МДФ производствената линия, както и други производствени 
възли на ПДЧ-инсталацията, като своевременно са подавани в РИОСВ документи, 
доказващи тези тестови единични изпитания.  
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В изпълнение на Условие 7.4 и Условие 7.5 Дружеството  е информирало 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. 
 
Годишната проверка по Комплексно разрешително бе извършена на място в завода 
на 15-16.12.2020 г., Констативен протокол от проверката е с №КP-570-Н0-01-21/ 
16.12.2020.  Дадени са предписания със срокове за изпълнение.   
 
3. 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. Велико 
Търново. За осигуряване на водното количество „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
има сключен договор с „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – Велико Търново 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. 

Инсталация 
Годишна норма за ефективност 

при употребата на вода, 
m3/единица продукт 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

Производство на плочи от дървесни 
частици (ПДЧ) 

0.63  

Производство на плочи от дървесни влакна 
(MDF) 

1.48 

 
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 №11 към линията за производство на ПДЧ , която е 
основен консуматор на вода за производствени нужди. Резултатите от проверките 
се записват във ФКР 8.1.3-01. 
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 
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водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане 
на действия за тяхното отстраняване).Резултатите от проверките се записват във 
ФКР 8.1.4-01 
За измерване на изразходваното общото количество свежа вода е изградена 
водомерна шахта, намираща се в непосредствена близост до оградата на завода. На 
специални точки на територията на инсталацията се предвижда да се монтират 
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, щесе 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 
питийна и речна 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 
питейна и речна вода.  
Попълването на формуляр ФКР 8.1.5.2-01 – Използвани количества 
производствена вода се извършва от лицето отговорно за Капитално 
строителст. 

Таблица 3.1-1 

 
Консумация 
на вода за 

2020              
[m3] 

Производст
во за 2020 

[m3] 

Консумация 
на вода за 
единица 
продукт  
[m3/ m3] 

Норма за 
ефективност 

по  
Условие 8.1.2    

[m3/ m3] 

Съответств
ие с 

Условие 
8.1.2     

Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и на плочи 
дървесни частици средна плътност (MDF), включваща: 

производство на 
плочи от дървесни 

частици (ПДЧ) 
 46 460 202 000 0,23 0,63 ДА 
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• производство 
на плочи от 
дървесни частици 
средна плътност 
(MDF)) 

0 - 0 1,48 - 

 
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.  
Забележка: Предвижда се монтиране на водомери на двете производствени 
инсталации, обхванати в Комплексното разрешително. 
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 8.1.4.-01 – Проверка на 
водопроводната мрежа. 
Попълването на формуляр ФКР 8.1.4-01 – Проверката се извършва от лицето 
отговорно за Капитално строителство или екологът. 
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. 
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 8.1.3-01 – 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. – 12 
броя. 
Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 
Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това, че няма 
установени несъответствия. По време на профилактика се почистват дюзите за вода. 
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. 
 

3.2. Използване на енергия 
Дружеството има сключен договор с „Енерго про“ 4383472 от 19.01.2017 г.  На 
територията на площадката има изградена възлова станция 110KV.  
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 ПДЧ.  
Най-големият консуматор на топлооенергия за Инсталацията за производство на ПДЧ 
е сушилния барабан за дървесни частици за ПДЧ, както и котелът за подгряване на 
термомасло, като топлоносител, за всички производствени линии на площадката на 
предприятието (ПДЧ, МДФ и КТ). 
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В настоящото Комплексно разрешително за консумираната енергия при работа на 
Инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 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 
8.2.2.2. 

Инсталация 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
електроенергия, 

MWh/единица 
продукт 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на 
топлоенергия, 

MWh/единица продукт 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

Производство на плочи от 
дървесни частици (ПДЧ) 

0,240 1,3 

Производство на плочи от 
дървесни влакна (MDF) 

0,74 2,9 

 
Данните от измерването/изчислението на консумацията на електро- и топлоенергия 
се документират във формуляри ФКР 8.2.2.2 – Оценка на съответствието 
 

Таблица 3.2-1 

 
Консумация 

на ел. 
енергия за 
2020 год.             

[МWh] 

Годишно 
производств
о на плочи                  

[m3] 

Консумация 
на 

ел.енергия 
за 2020 г. за  
ед. продукт  

[МWh/ m3] 

Норма за 
ефективност 
по Условие 
8.2.1 [МWh/ 

m3] 

Съответств
ие с 

Условие 
8.2.1     

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

• производство на 
плочи от дървесни 
частици (ПДЧ) 

 
44 577 

 
202000 0.220 0,240 ДА 

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

0 - 0 0,74 - 

Таблица 3.2-2 

 Консумация 
на топло 

енергия за 
2020 год.             

[МWh] 

Годишно 
производст
во на плочи                  

[m3] 

Консумация на 
топлоенергия 
за 2020 г. за  
ед. продукт 
[МWh/ m3] 

Норма за 
ефективност 
по Условие 
8.2.1 [МWh/ 

m3] 

Съответств
ие с 

Условие 
8.2.1     

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

• производство на 
плочи от дървесни 
частици (ПДЧ) 

242592 202 000 1,18 1,3 ДА 
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• производство на 
плочи от дървесни 
частици средна 
плътност (MDF) 

0 - 0 2,9 - 

За отчетния период са направени  12 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. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 

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; 

 Лутротон – тегло на материала с включена влага; 

 Атротон – мярка, характеризираща теглото на сухото вещество в 
материала. 

За нуждите на производството на ПДЧ и МДФ 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)  

Kато спомагателни материали за производството на ПДЧ се използват:  

 лепило  

 парафинова емулсия ; 

 течен втвърдител /Смес на амониев нитрат и карбамид/; 
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  
 
Съгласно Условие 8.3.1.1 употребяваните при работата на Инсталация за 
производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), 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. 
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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 дървесни влакна (МДФ) 

Обла дървесина 1,120 

 
Таблица 8.3.1.1.(1). 

Спомагателен 
материал 

H –
предупреждения 

P – препоръки 

Годишна 
норма за 

ефективност 
[Атро 

тона/единица 
продукт] 

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

 Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 

Лепила 
H351, H341, 
H331, H311, 

H301, H314, H317 

P261, P272, P280, 
P3024-P352, P333-
P313, P321, P363, 

P501 

0,064 

Втвърдител H272, H319 

P210, P220, 
P370+P378, P264, 

P280, 
P305+P351+P338 

0,003 

Парафинова емулсия 
H302, H315, 
H318, H319 

- 
0,003 

 

 Линия за производство на плочи от дървесни влакна (MDF)  

Лепила  
H351, H341, 
H331, H311, 

H304, H314, H317 

P261, P272, P280, 
P3024-P352, 

P333+P313, P321, 
P363 

0,090 

Втвърдител H272, H319 

P210, P220, 
P370+P378, P264, 

P280, 
P305+P351+P338 

0,003 

Парафинова емулсия 
H302, H315, 
H318, H319 

- 0,003 
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Таблица 8.3.1.1.(2) 
 

Гориво Годишна норма за ефективност  

Инсталация за производство на дървесни плоскости, включваща: 

 Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 

Природен газ – (резервно гориво)  75 Nm3/единица продукт 

Биомаса*  
(дървесина, с изключение на 

класифицирана с код на отпадък 
съгласно Наредба № 2 за класификация 

на отпадъците такава) 

0.2 Атро тона/ единица продукт 

 Линия за производство на плочи от дървесни влакна (MDF) 

Природен газ – (резервно гориво) 90 Nm3/единица продукт 

Биомаса*  
(дървесина, с изключение на 

класифицирана с код на отпадък 
съгласно Наредба № 2 за класификация 

на отпадъците такава) 

0.25 Атро тона/ единица продукт 

 
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. 

 
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. 
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Производс
тво на 

плочи от 

Суровина Годишна 
консумация 
[Атротона] 

Годишна норма за 
ефективност  

[Атротона/ед. продукт] 

Съответст
вие с 

Условие 
8.3.1.1 

За отчетния 
период 

Условие 
8.3.1.1 

ДА/НЕ 

ПДЧ Дървесина 
S1ПДЧ=  
139178 

N1ПДЧ= S1ПДЧ/ 
PПДЧ 
 
N1ПДЧ= 0,689 

N1oПДЧ= 0,774 

N1ПДЧ  ≤  
S1ПДЧ 

 

ДА 

MDF Дървесина 
S1MDF=  

0 

N1MDF= S1MDF/ 
PMDF 
N1MDF= 0 

N1oMDF=1,12 

N1MDF  ≤  
S1MDF 

 

 

 

Производст
во на плочи 

от 

Спомагателн
и материали 

Годишна 
консумаци

я 
[Атротон

а] 

Годишна норма за ефективност  
[Атротона/ед. продукт] 

Съответств
ие с 

Условие 
8.3.1.1(1) 

За отчетния 
период 

Условие 
8.3.1.1 

ДА/НЕ 

ПДЧ 

Лепила 
S2ПДЧ= 
11562,5 

N2ПДЧ= S2ПДЧ/ 
PПДЧ 
 
N2ПДЧ= 0,057 

N2oПДЧ= 0.064 

N2ПДЧ  ≤  
N2oПДЧ 

 

ДА 

Втвърдител 
S3ПДЧ= 

595 

N3ПДЧ= S3ПДЧ/ 
PПДЧ 
 
N3ПДЧ= 0,0029 

N3oПДЧ= 0.003 

N3ПДЧ  ≤  
N3oПДЧ 

 

ДА 

Парафинова 
емулсия 

S4ПДЧ= 
554 

N4ПДЧ= S4ПДЧ/ 
PПДЧ 
 
N4ПДЧ= 0,0027 

N4oПДЧ= 0.003 

N4ПДЧ  ≤  
N4oПДЧ 

 

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 

 

- 

Парафинова 
емулсия 

S4MDF= 
0 

N4MDF= S4MDF/ 
PMDF 
 
N4MDF= 0 

N4oMDF= 0.005 

N4MDF  ≤  
N4oMDF 

 

- 
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Производст
во на плочи 

от 

Горива Годишна 
консумаци

я 
[Nm3] 

Годишна норма за ефективност  
[Nm3/ед. продукт] 

Съответстви
е с Условие 

8.3.1.2 

За отчетния 
период 

Условие 
8.3.1.1 

ДА/НЕ 

ПДЧ 
215 

Природен газ 
(резервно 
гориво) 

S5ПДЧ= 
2828302 

N5ПДЧ= S5ПДЧ/ 
PПДЧ 
 
N5ПДЧ= 14.00 

N5ПДЧ= 75 

N5ПДЧ  ≤  S5ПДЧ 

 

ДА 

ПДЧ Биомаса 
S5ПДЧ=  

38446 

N5ПДЧ= SПДЧ/PПДЧ 

 
N5ПДЧ= 0,19 

N5ПДЧ= 0,2 
N5ПДЧ  ≤  S5ПДЧ 

 

ДА 

MDF 
Природен газ 
(резервно 
гориво) 

S5MDF= 
0 

N5MDF= S5MDFPMDF 
N5MDF= 0 N5oMDF=90 

N5MDF ≤  S5MDF 

 

- 

MDF Биомаса 
S5ПДЧ=  

 

N5ПДЧ= SПДЧ/PПДЧ 

 
N5ПДЧ=  

N5ПДЧ= 0,25 
N5ПДЧ  ≤  S5ПДЧ 

 

- 

 
3.4. 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. 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. 
Според Условие 8.3.4.2 опасните химични вещества, използвани като спомагателни 
материали и горива, се съхраняват в складовете за съхранение. 
Планирана се доставка и експлоатация на нова бензиностанция за дизелово гориво, 
която ще служи за зареждане с гориво на собствените транспортни средства, 
намиращи се на територията на производствената площадка. 
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 
 
Съгласно Условие 9.6.1.2 Дружеството провежда СПИ, чрез акредитирани за целта 
лаборатории, съгласно изискванията на Глави шеста и седма от Наредба №6 
/26.03.1999 г. 
 
4.1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 
През 2020 г.бяха проведени СНИ на изпускащите устройства в инсталация ПДЧ, 
според КР. Резултатите от тези измервания са дадени в таблица 2 от Приложение 1 
 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
КР № 570-Н0-И0-А0/2018  

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Велико Търново  24 

В съответствие с Условие 9.2.6.  на настоящото разрешително операторът прилага 
инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия. 
 
Брой установени несъответствия –  не са установени несъответствия. 
Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма 
установени несъответствия. 
 
Същевременно, е изготвен доклад за инвентаризацията на парниковите газове (СО2). 
Изчисленията се извършват автоматично от компютърна програма, която е приета на 
и се използва от всички страни в Европейския съюз. Въз основа на  плана за 
мониторинг към Разрешително за емисии на парникови газове №36-Н1/2014 г. на 
Кроношпан България, площадка Велико Търново, стойностите се верифицират от 
верификационен орган. 
Стойността на изчислените емисии е както следва: 

- природен газ – СО2-квоти се изчисляват 
- биомаса – СО2 – квоти не се изчисляват 

Общата емисия на СО2 за 2020 г е 53791000 кг, при допустими 100000000 кг. 
В годишния доклад по ЕРИПЗ тази стойност на СО2 – емисиите, е отбелязана в 
таблицата. Копие от годишният даклад по ЕРИПЗ е предаден в РИОСВ-В.Търново с 
придружително писмо изх.№ 125/26.01.2021 г и с вх.№ 3634(1)/26.01.20221 г. 
 
В изпълнение на Условие 9.1.1.3, за всяко от пречиствателните съоръжения, 
разрешени с Условие 9.1.1 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. 
 

Тези параметри са описани в ИКР 9.1.1.6 за всеки вид пречиствателно устройство и 
са определини със Заповед №125/30.06.2020 г. 

 
В съответствие с Условие 9.2.6.  на настоящото разрешително операторът прилага 
инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, 
установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия. 
 
4.2. 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 9.2.2 
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 
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неорганизираните емисии. Дружеството е предприело мерки за ограничаване и 
недопускане на неорганизирани емисии. „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Велико 
Търново 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.  
През отчетния период са постъпили няколко оплаквания от миризми и прах. При 
извършените проверки на място не са констатирани наличие на миризми или прах.  

 
Има наложени санкции през отчетния период за неорганизирано изпускане на прах на 
производствената площадката. Въз основа на на проверките за дадени и 
предписания. 
В съответствие с Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да 
предприема 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. 
 
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 9.3.5 
Съгласно Условие 9.3.6 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. 
Съгласно Условие 9.3.5 и Условие 9.3.6 е попълнето и предадено в РИОСВ-
В.Търново (вх.№10/84/05.02.2021), Приложение №9 към чл.35, ал.1 от Наредба 
№1/17.02.2017 г, за наличното оборудване на производствената площадка, 
съдържащо флуор. 
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. 34 от  заявление за издаване на КР.  
Допълнителни източници на интензивно миришещи вещества могат да бъдат 
аспирационните системи към преса ПДЧ (ИУ 8). Във вентилираните газове 
обикновено се съдържат незначителни количества летливи инградиенти на 
слепващия материал.  
Поради ниските нива на емисии от общи въглеводороди от ИУ 8 ( под НДЕ), както и 
поради използването на смоли с много ниско съдържание на формалдехид, счита се 
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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. 
Миризми от производствени обекти свързани с този тип дейност (производство на 
ПДЧ ) 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 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). Този 
вид филтър е определен от ЕК и като една от най-добрите налични техники. 
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  през 2019 год. е въведен в експлоатация, пункт за 
мониторинг за ФПЧ10 и формалдехид. 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 Община Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново 
и ИАОС- Велико Търнов. Осигурен е пренос в реално време на данните от ПМ до 
регионалния диспечерски пункт в РИОСВ – Велико Търново, Централния диспечерски 
пункт в ИАОС и Община Велико Търново( Условие 9.5.3; 9.5.4; 9.5.5). 
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 9.6.2.3-01 – Регистър на оплаквания за миризми. 
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Дружеството документира и съхранява във формуляр ФКР 9.6.2.5-01 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). 
 
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 
От площадката на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, площадка Велико Търново се 
формират производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води.   
Новата  канализационна система в момента е реализирана, като: 

 канализация за битово-фекални – които се  заустват в канализационен 
колектор с оператор „ВиК-Йовковци“-гр. Велико Търново с действаща 
ГПСОВ. 

 канализация за производствени и дъждовни води, които се събират на 
площадката и от двата подземни резервоара се изпращат към 
производството за производство на пара. Тази канализация не е 
свързана към градския колектор, а представлява затворена система в 
завода. 

Предприятието има сключен Договор с „ВиК-Йовковци“-гр. Велико Търново, за 
пречистване на отпадъчните води. 
 
4.3.1. Производствени отпадъчни води 
От площадката в Велико Търново на  „Кроношпан България” ЕООД се формират 
следните потоци производствени отпадъчни води:   

 Лепилоподготовка към цех ПДЧ и МДФ 
- 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; 

 Противопожарни води 
- проверки на противопожарните система; 

 
*Забележка: 
MDF инсталацията не е била в експлоатация към 31.12.2020 г. 
 
Докладването на свързаната с EРЕВВ/PRTR  информация по т. 4.1 не е направено, 
защото предприятието зауства в градската канализация само битово-фекални води. 
Производствените води се улавят на площадката и се отвеждат отново към 
производството. Има първоначално третиране на уловените производствени води, 
чрез утаяване, които в последствие се отвеждат и подготвят за производство на пара. 
За горе споменатата ситуация е информиран РИОСВ, като е входирано 
Инвестиционно предложение и е представена актуална схема на площадковата 
канализация, което в последствие, като документ ще се използва при актуализация на 
КР.  За разрешаване на тази промяна се подготвя информация по приложение 5 от 
НУРИКР, след което ще бъде подадена до компетентния орган – ИАОС за 
определяне на приложимата процедура. 
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За пречиствателните съоръжения,  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. 
 
Уловителните шахти, намиращи се в производствата на ПДЧ и МДФ, се почистват 
редовно – минимум веднъж на месец, а ако е необходимо, те се почистват ако е 
наложително и няколко пъти в месеца. 
В изпълнение на Условие 10.1.1.4.4 през отчетния период за 2020 год. са извършени 
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 отчетния период не са установени несоътветствия и не на предприети коригиращи 
действия. 

 
Точка на заустване ТЗ: градска канализационна система с географски координати: С 
43о 3’40.77“ И 25о36’48.135“;  
Точки за пробовземане:  

ТП = ТЗ отбелязана в Приложение № 14 от заявлението, с географски 
координати: С 43о 3’40.77“ И 25о36’48.135“; 
 

Източници на отпадъчни води: 
 
- Производствени отпадъчни води от миене на системите за лепилоприготвяне към 
цех ПДЧ и МДФ, миене на резервоарите за лепило, противопожарни нужди на 
спринклерна система, противопожарни нужди за оросяване и миене на 
производствените площи, миене на автотранспортни средства, - Охлаждащи 
отпадъчни води от охлаждане на олепилителни машини и пресата за ПДЧ  
- Охлаждащи отпадъчни води от охлаждане на олепителни машини и пресата ПДЧ; 
охлаждане на горивни съоръжения за топъл въздух ПДЧ; охлаждане на горивни 
съоръжения за топъл въздух MDF; контролиране на формалдехидното съдържание 
на плочите ПДЧ и MDF;  
- 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; 
 
Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Велико Търново, 
където се отвеждат само битово-фекалните води; 
 
Пречиствателни съоръжения: 
- 2бр. утаителни шахти (1бр. утаителна шахта за замърсени с остатъци от лепило 
отпадъчни води от цеха за лепилоприготвяне, след периодично почистване чрез 
миене и 1бр. утаителна шахта за замърсени с остатъци от лепило отпадъчни води от 
измиване на резервоарите на склада за лепило),  
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Източници на отпадъчни води: 
- Точка на заустване ТЗ: градска канализационна система с географски 

координати: С 43о 3’40.77“ И 25о 36’48.135“; 
- Точки за пробовземане:  
- ТП = ТЗ отбелязана в Приложение № 14 от заявлението, с географски 

координати: С 43о 3’40.77“ И 25о 36’48.135“; 
 

- Производствени отпадъчни води от миене на системите за лепилоприготвяне към 
цех ПДЧ и МДФ, миене на резервоарите за лепило, противопожарни нужди на 
спринклерна система, противопожарни нужди за оросяване и миене на 
производствените площи, миене на автотранспортни средства,  
- Охлаждащи отпадъчни води от охлаждане на олепилителни машини и пресата за 
ПДЧ контролиране на формалдехидното съдържание на плочите ПДЧ, и 
контролиране на формалдехидното съдържание на плочите MDF  
- 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; 
 
Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Велико Търново 
 
Пречиствателни съоръжения: 
- 2бр. утаителни шахти 
  
Дебит на отпадъчните води: 
 
Дружеството, според подписан договор за заустване, заплаща за очистване на 
отпадъчни (битово-фекални) води, същото количество вода, която като питейна, 
постъпва на територията на предприятието. Това може да се провери, при 
документите (фактурите) издадени за плащане на дружеството от ВиК-Йовковци.  
 

Показател Честота на 
мониторинга 

Метод за изпитване  

Активна реакция (рН) Веднъж на 
три месеца 

Потенциометричо определяне 

Неразтворени вещества Веднъж на 
три месеца 

Гравиметрично определяне 

Сулфатни йони 
Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне/ 

Йонхроматографско определяне 

Азот амонячен 
Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне/ 

Титриметрично определяне/ 
Йонхроматографско определяне 

Фосфати (като Р) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне  

Сулфиди (като S) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

БПК5 Веднъж на Потенциометрично определяне/ 
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три месеца Спектрофотометрично 
определяне/ 

Титриметрично определяне 

ХПК (бихроматна) 
Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне/ 

Титриметрично определяне 

Нефтопродукти 
Веднъж на 
три месеца 

Гравиметричен 
метод/Инфрачервена 
спектроскопия/ Газова 

хроматография 

Животински и растителни мазнини Веднъж на 
три месеца 

- 

Аниоактивни детергенти Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

Феноли (летливи) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

Желязо (общо) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

Живак 

Веднъж на 
три месеца 

Атомно флуоресцентна 
спектроскопия/ 
Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 
масспектометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Кадмий 

Веднъж на 
три месеца 

Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/Масспектрометрия 

с индуктивно свързана плазма/ 
Оптикоемисионна спектрометрия 

с индуктивно свързана плазма 

Олово 
Веднъж на 
три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 

масспектометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Арсен 

Веднъж на 
три месеца 

Атомно абсорбционнa 
спектрометрия/Масспектрометрия 

с индуктивно свързана плазма/ 
Оптикоемисионна спектрометрия 

с индуктивно свързана плазма 

Мед 
Веднъж на 
три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 

масспектометрия с индуктивно 
свързана плазма 

Хром (шествалентен) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

Хром (тривалентен) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

Никел 
Веднъж на 
три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия/ 

Масспектрометрия с индуктивно 
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свързана плазма/ 
Оптикоемисионна спектрометрия 

с индуктивно свързана плазма 

Цианиди (свободни) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

Цианиди (общо) Веднъж на 
три месеца 

Спектрофотометрично 
определяне 

Цинк 
Веднъж на 
три месеца 

Атомно абсорбционена 
спектрометрия или 

масспектометрия с индуктивно 
свързана плазма 

 
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 изчислява количествата зауствани 
отпадъчни води по Условие 10.1.2.1 и документира изчисленията във формуляр. 
Във връзка с Условие 10.1.3.4 Дружеството не 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, тъй 
като не правен мониторинг на отпадни води. 
 

4.3.2. 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  – 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 MDF – 
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.  

Няма предвидени съоръжения за пречистване на охлаждащите води. 
За отчетния период 01.01.2020 – 31.12.2020 г не са проведени мониторингови 
измервания на охлаждащите води, поради факта, че те не се заустват, а се улавят и 
остават на площадката и се подават обратно в производството. 
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4.3.3. Битово-фекални води 
Битово-фекалните води са организирани в самостоятелен клон. 
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 заустват в градския колектор.  
Съгласно Условие 10.3.2.1 се извършва мониторинг на битово-фекални води. 
За 2020 година са извършени 5 бр.собствен мониторинг (в КР са 4 бр. по 1 бр.за всяко 
тримесечие). Установени са две отклонения, както следва: 

- 3-то тримесечие – по показател „животински и растителни мазнини“ 
- 4-то тримесечие – по показател „нефтопродукти“. 

По отношение на превишението за 3-то тримесечие са предприети коригиращи 
действия – отпушване на битово-фекалната канализация, поради повредена помпа. 
Самата помпа, също е ремонтирана, след което е предприет нов мониторинг. 
По отношение на превишението за 4-то тримесечие не са предприемани коригиращи 
действия. Евентуална причина за това несъответствие са строителни дейности и 
товаро-разтоварната техника налична на производствената площадка.  
Копия от протоколите от анализ на отпадъчните води своевременно са предоставени 
в РИОСВ-В.Търново. 
 

4.3.4. 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 с нова канализация за дъждовни, производствени и 
охлаждащи води, която са общи за цялото предприятие. 
 
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., и Таблица 11.2, посочени в 
Комплексното разрешително. 
Производствените отпадъци, образувани от Инсталация за производство на дървесни 
плоскости са: 
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Код 
Наименование на 

отпадъка 

Количеств
о 

[т/год] 

Количест
во за 

отчетния 
период 
[т/год] 

Годишна норма за 
ефективност 

Оценка на 
съответств

ието 
ДА/НЕ 

По 
Условие 

11.1.1 
[Атротона/е

д. 
продукт] 

За отчетния 
период 

[Атротона/
ед. 

продукт] 

 
Производство на ПДЧ за отчетния период  = 202 000 м3 

 

03 01 01 
 

Отпадъци от корк и 
дървесни кори 
(От дробилния 

участък) 

120 000 - 0,133 - - 

03 01 01 
Отпадъци от корк и 

дървесни кори 
320 000 - 0.199 - - 

03 01 05 

Трици, талаш, 
изрезки, парчета, 
дървен материал, 

талашитени 
плоскости и 

фурнири, различни 
от упоменатите в 

03 01 04 
(Шлайф прах 

отделян от шлайф 
машина) 

12 900 10500 0,057 0,052 ДА 

03 01 05 

Трици, талаш, 
изрезки, парчета, 
дървен материал, 

талашитени 
плоскости и 

фурнири, различни 
от упоменатите в 

03 01 04 
(Отпадъчен 

дървесен прах от 
пресевна 

инсталация и от 
филтъра на 

мелниците на едри 
дървесни частици 

ПДЧ) 

45000 7866 
0,04 

 
0.039 ДА 

03 03 01 
Отпадъчни кори и 

дървесина 
320 000 31594 0.199 0,156 ДА 
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Код 
Наименование на 

отпадъка 

Количеств
о 

[т/год] 

Количест
во за 

отчетния 
период 
[т/год] 

Годишна норма за 
ефективност 

Оценка на 
съответств

ието 
ДА/НЕ 

По 
Условие 

11.1.1 
[Атротона/е

д. 
продукт] 

За отчетния 
период 

[Атротона/
ед. 

продукт] 

10 01 01 

Сгурия, шлака и 
дънна пепел от 

котли (с 
изключение на 
пепел от котли, 

упомената в 10 01 
04) 

 
1800 
т/год 

 

198.8 
0,002 

тона/м3 
0.0014 ДА 

10 01 19 

Отпадъци от 
пречистване на 

газове, различни от 
упоменатите в 10 

01 05, 10 01 07 и 10 
01 18 

900 
т/год 

8,66 
0,001 

тона/м3 
0,00004 ДА 

 
 

*Годишното производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е 202 000 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. 
 
Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на 
дървесни плоскости 

Код на 
отпадъ

ка 

Наименование на 
отпадъка 

Количест
во 

[тона /y] 

Количеств
о за 

периода 
т/год 

Норма за 
ефективно

ст [тона/ 
единица 
продукт] 

За  
Отчетни

я 
период 

Оценка 
за 

съотве
тствие 
Да/не 

 Инсталация за производство на дървесни плоскости, 
включваща: 

  

 Линия за производство на плочи от дървесни 
частици (ПДЧ)  

  

08 04 
09* 

Отпадъчни 
лепила/адхезиви и 

уплътняващи 

10 15 0,0001 0,00007 НЕ/ДА 
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материали, 
съдъжащи 
органични 

разтворители и 
други опасни 

вещества 

08 04 
11* 

Утайки от 
лепила/адхезиви и 

уплътняващи 
матеиали, 

съдържащи 
органични 

разтворители и 
други опасни 

вещества 

10 10.5 0,0001 0,000042 НЕ/ДА 

 Линия за производство на плочи от дървесни 
влакна (MDF) 

  

08 04 
09* 

Отпадъчни 
лепила/адхезиви и 

уплътняващи 
материали, 
съдъжащи 
органични 

разтворители и 
други опасни 

вещества 

10 - 0,0002  - 

08 04 
11* 

Утайки от 
лепила/адхезиви и 

уплътняващи 
матеиали, 

съдържащи 
органични 

разтворители и 
други опасни 

вещества 

10 - 0,0002  - 

 
Отпадъкът с код 080409* и 080411* генерирани от производството на ПДЧ е въз 
основа на извънредна ситуация. Поради авария на разтоварващото устройство на 
бункерите за съхраниние на лепилото и неговата промяна в течение на времете, ако 
не се употребява, бяхме принудени да го разтоварим в уловителната вана, да бъде 
изпомпено и предадено като старо лепило на лицензирана за целта външна фирма, 
през отчетната 2020 година.  
Остатъкът от лепилото, който беше наличен след изпомпване, също беше предаден 
на същата лицензирана фирма. 
Понеже, това лепило беше изпуснато в уловителна за целта вана, не беше 
предизвикан разлив, който да застраши околната среда и в частност почвата и 
подпочвените води.  
Генерираното количество е отразено в таблицата по-горе.  
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Съгласно Условие 11.2.1 Дружеството приема, според сключени договори и 
допълнително издадени анекси към всеки договор с доставчиците, 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 отпадъка 

Годишно 
количест

во, 
разреше

но за 
приеман
е, Атро 
тона/г 

За 
Отчетни

я 
период 

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 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве R1-R11 (смесване с други 

дървесни отпадъци) 
R1- Използване на отпадъците 

предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енергия 

5 000 

 
 
 
 
 
 

492.16 

 
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 и 
R3- Рециклиране /възстановяване на 

органични вещества, които не са 
използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична 

трансформациям от мястото на 
образуване. 

R12 – разммяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодве R1-R11 (смесване с други 
дървесни отпадъци) 

R1- Използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг начин 

за получаване на енергия 

50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15218.54 
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03 01 05 

Трици, 
талаш, 

изрезки, 
парчета, 
дървен 

материал, 
талашитени 
плоскости 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 
1000 

 
 
 

                 
 
 
 
        - 

03 01 05 

Трици, 
талаш, 

изрезки, 
парчета, 
дървен 

материал, 
талашитени 
плоскости 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 
R12 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве 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 
R1- Използване на отпадъците 

предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енергия 

150 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16087.29 

03 01 05 

Трици, 
талаш, 

изрезки, 
парчета, 
дървен 

материал, 
талашитени 
плоскости 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. 
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 

150 000 

 
 
 
 
 
 
 

11342.83 
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03 01 05 

Трици, 
талаш, 

изрезки, 
парчета, 
дървен 

материал, 
талашитени 
плоскости и 

фурнири, 
различни от 
упоменатите 

в 03 01 04 
(Дървесни 

трици) 

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 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве 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 
R1- Използване на отпадъците 

предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енергия 

50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - 

03 03 01 
Отпадъни 

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 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве 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 
R1- Използване на отпадъците 

предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енергия 

200 000 
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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 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве 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 
 

50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1591.49 

17 02 01 
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 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве 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 

50 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2409.82 
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19 12 07 

Дървесни 
материали, 
различни от 
упоменатите 
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 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве 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 

100 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4164.32 

20 01 38 

Дървесни 
материали, 
различни от 
упоменатите 

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 – разммяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодве 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 

20 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

458.79 

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

 информация за вида и количеството на отпадъците; 

 данни за физическите характеристики 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.  

 
През 2020 г. има промяна на местата за съхраняване на различните отпадъци, като е 
изготвен нов план за местонахождението им на производствената площадка. 
Актуалният план е представен и в РИОСВ-В.Търново. Този план ще се приложи към 
документите  при последваща актуализация на КР. 
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, които са упоменати в Комплексното 
разрешително. 
 
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. 
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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 74.01 тона. 
Общото количество на предадените извън площадката производствени отпадъци за 
2020 год. е 3984,85 тона. 
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. 
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. 
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. 
Съгласно Условие 11.5.2. се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, 
обозначена с код R 12 размяна на отпадъци за подлагане на дейност с код R1- R11 
(раздробяване, смесване с други дървесни отпадъци преди подлагане на дейност с 
код R3) в Дробилка с корообелване „ЛЕОНХАРД“ (обща за ПДЧ и МDF) към 
Инсталация за производство на дървесни плоскости. 
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Съгласно Условие 11.5.2.1.  се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, 
обозначена с код R 12 размяна на отпадъци за подлагане на дейност с код R1- R11 
(раздробяване, смесване с други дървесни отпадъци преди подлагане на дейност с 
код R3) в Дробилка с корообелване „ЛЕОНХАРД“ (обща за ПДЧ и МDF) към 
Инсталация за производство на дървесни плоскости, посочени в Условие 11.5.2. 
в общо количество до 6000 т/ 24 часа. 
 
Съгласно Условие 11.5.3.  се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, 
обозначена с код R1 (използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин 
за получаване на енергия), в  Съоръженията за топъл въздух към Инсталация за 
производство на дървесни плоскости. 
Съгласно Условие 11.5.4.2.  се разрешава да извършва дейност по 
оползотворяване, обозначена с код R1 (използване на отпадъците предимно като 
гориво или друг начин за получаване на енергия) в Съоръженията за топъл въздух 
към Инсталация за производство на дървесни плоскости на отпадъците, посочени в 
Условие 11.5.3. в общо количество до 3т/час. 
 
Съгласно Условие 11.5.5. се 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. Кодовете 
на разрешените за оползотворяване отпадъци са определени в Комплексното 
разрешително. 
 
Съгласно Условие 11.5.6. се извършва дейност по оползотворяване, обозначена с 
код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с 
кодове R 12, R1 и R 3) на площадките и отпадъците, посочени в Таблица 11.5.6., 
обозначени на схема в Приложение № 4 от заявлението за издаване на комплексно 
разрешително: 
 

Код Наименование 

Максималн
о моментно 
количество 
(моментен 
капацитет), 

тона 

Площадка 

02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани 5000 1 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 5000 1 

03 01 05 

Талаш, парчета, изрезки от дърво, 
талашитени плоскости и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 
(Дървени стърготини) 

5000 1 

03 01 05 

Талаш, парчета, изрезки от дърво, 
талашитени плоскости и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 
(Дървени капаци) 

10 000 1 

03 01 05 
Талаш, парчета, изрезки от дърво, 
талашитени плоскости и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 01 04 
2000 1 
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(Дървесни трици) 

03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 10 000 1 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 5000 1 

17 02 01 Дървесни материали 2000 1 

19 12 07 
Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 19 12 06 
5000 1 

20 01 38 
Дървесни материали, различни от 

упоменатите в 20 01 37 
5000 1 

 
Съгласно Условие 11.5.8. се  съхранява отпадъците по Условие 11.5.6. за срок не 
по-дълъг от три години. 
 
Съгласно Условие 11.5.9.  се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на 
настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
 
Според Условие 11.6.1  се разрешава да предаване 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. 
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). 

 
Дружеството извършва анализи на образуваните при производствената дейност 
отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО (Условие 11.8.1). 
Съгласно Условие 11.8.2. се  предават отпадъците образувани от дейността на 
предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след 
извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, 
раздел 1, т.1.1 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. 
 
Съгласно Условие 11.8.2.1. 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. 
 
Анализите на отпадъците се извършват от акредитирани лаборатории, в 
съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО съгласно Условие 11.8.3. 
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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. 
През последните 5 години се извършва изграждане на производствени инсталации и 
поради този факт, не може да се говори за евентуален брой установени 
несъответствия, причините за тях и мерките предприети за тяхното коригиране. КР е 
издадено на 28.11.2018 г и евлязла в сила, две седмици след тази дата. Поради тази 
причина, за  2018 година, няма изготвен Годишен доклад по околна среда. На база 
Годишен доклад за 2019 г, няма констатирани и докладвани несъответствия. 
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 74.01 тона. 
Общото количество на предадените извън площадката производствени отпадъци за 
2020 год. е 3984.85 тона. 
Всички генерирани отпадъци се отнасят за производството на ПДЧ плоскости. През 
отчетната 2020 г, МДФ-производствените съоръжения и групи се изпитват поединично 
(всички протоколи за единични изпитания се предават регулярно в РИОСВ-
В.Търново). Все още няма акт 16, който разрешава пускането в експлоатация на МДФ-
произвоствената линия. Процедурите по получаването на акт 16 ще започнат през 
2021 година.  
 
4.5. Шум 
 
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е ситуирана в южна промишлена зона в близост до 
кв.”Чолаковци” на гр. Велико Търново. На запад граничи с територията на ''Престиж'', 
на север – с околовръстен път, които се намира по поречието на река Янтра'', 
източната със''СМК'' и южната граница с ЖП – прелез и горски масиви.  
Източници на шум в околната среда от дейността на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД – гр. Велико Търново са основните цехове „ПДЧ” и „МДФ“ -  дробилките, 
мелниците, сушилни инсталации, шлайфинсталации, вентилатори и филтърни 
съоръжения. 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.  
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Голяма част от терена на предприятието е отредена за открити складови площи за 
съхранение суровинния дървен материал. Същият се стифира на високи купове, 
които изцяло поглъщат шумовите емисии от производствените агрегати. 
Освен това шумовите емисии към околните жилищни сгради, съседни на площадката, 
допълнително се ограничават от желязо-бетонна ограда с 4м височина и 
допълнителна 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. 
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 
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компетентния орган, във формуляр ФКР 12.3.1-01 – Резултати от проведен 
собствен мониторинг на шум в околна среда, съгласно Условие 12.3.1. 
Дружеството има съгласуван план за мониторинг на шум Вх.№ 75(1)/14.02.2019г. 
За 2020 год. е постъпил само един сигнали за шум.  
През 2020г. са проведени КПИ на емисиите на шум в околната среда във връзка с 
подаден сигнал от граждани. Измерените емисии от шум бяха под нормите  
определени в КР №570/2018.във връзка с изпълнение условие 12.3.3 
През 2020 год.  се провеждани СПИ на емисиите на шум в околна среда  
Следващите СПИ на шум ще се проведат през 2022 год. 
 
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
На територията на ”Кроношпан България” ЕООД, площадка Велико Търново, не се 
отвеждат отпадъчни води в подземни водни обекти. Отпадъчните води от 
предприятието се заустват в канализационна система с оператор „ВиК“ – Велико 
Търново и се отвеждат до градската канализационна система на гр.Велико Търново.  
„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е основана през 1997 г. със седалище в  гр. Бургас.  
Завода във Велико Търново е придобит от «Дървообработване ЕАД» през 2006 
Заводът в гр. Велико Търново се намира в  южна промишлена зона, покрай пътя за 
квартал „Чолаковци”.  
Разглежданата територия попада в територия контролирана от Басейнова Дирекция 
дунавски район с център гр.Плевен 
Във връзка  установяване на базовото състояние на почвите съгласно чл. 122, ал. 2, 
т. 11 и т. 12 от ЗООС, са определени 1 бр. пробоотборни точки с географски 
координати, отразени в Схема на площадката с обозначени пунктове за мониторинг 
на почви, представена в Приложение 42 от заявлението : 

Пункт №1  – до цистерни за пожарогасене 
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 
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. 

БАЗОВО СЪСТОЯНИЕ и МОНИТОРИНГ НА  ПОЧВИТЕ НА „КРОНОШПАН 
БЪЛГАРИЯ” ООД 

Пункт ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Показател Единица 
на 
величината 

МДК 
mg/kg 

Резултат 

2018 г. 
базово 

2022г. 2027г. 2032г. 

Дълбочина  0-10 см.       

pH (H2O) pH  8,24±0,41    

Нефтопродукти mg/kg 300 45,97±3,53    
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Общ въглерод %; (г/кг)  2,91±0,15    

Органичен въглерод %; (г/кг)  2,38±0,08    

Мед mg/kg 500 37,7±0,2    

Цинк mg/kg 600 78,19±0.32    

Арсен mg/kg 40 9,19±0,03    

Олово mg/kg 500 17,60±0,14    

Кадмий mg/kg 10 2,65±0,01    

Дълбочина  10-40 см.       

pH (H2O) pH  8,29±0,41    

Нефтопродукти mg/kg 300 <30*    

Общ въглерод %; (г/кг)  2,28±0,18    

Органичен въглерод %; (г/кг)  1,63±0,14    

Мед mg/kg 500 25,75±0,06    

Цинк mg/kg 600 74,81±0,3    

Арсен mg/kg 40 9,51±0,25    

Олово mg/kg 500 15,62±0,13    

Кадмий mg/kg 10 2,60±0,03    

 
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 
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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 

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.  
По желание  на РИОСВ –ВТ следващ мониторинг се предвижда през 2022г. 
Дружеството е изготвило и представило за съгласуване в РИОСВ – Велико Търново  
план за мониторинг  на почви по (Условие 13.2.2) Вх.№ 75(1)/14.02.2019г. 
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. 
През 2020 г са извършвани непрекъснати 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. 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 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. 
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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 – Регистър на възникнали аварийни ситуации и се представя при поискване 
от компетентния орган. 
По Условие 14.4 незабавно се уведомява РИОСВ – Велико Търново и се води 
документация във формуляр ФКР 14.4 – Уведомяване на РИОСВ за възникнали 
аварийни ситуации 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 2020 г. не е имало аварии свързани със замърсяване на компонентите и 
факторите на околната среда и не се е налагало уведомяване на РИОСВ-В.Търново, 
БДДР-Плевен, Областен Управител, Кмет на Общината и РДПБЗН. 
 
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. 

Дружеството прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен 
работен режим) и спиране на инсталацията, съдържащи необходимите мерки и 
действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси 
(Условие 15.2). 
Прилага се, в изпълнение на Условие 15.3, документирането на спиранията и пуска 
на на инсталациите. Документацията се съхранява във формуляр ФКР 15.2-01 – 
Регистър на пусканията и спиранията на инсталациите на площадката и се 
предоставя при поискване от компетентния орган.  
През 2020 г са извършени над 50 броя спирания на инсталацията или части от нея. 12 
от тях са за месечна профилактика на цялата производствена линия. Средната 
продължителност на профилактиката е 12-16 часа. 
Установени несъответствия – няма.  
Всички спирания са били технологични и за периоди от 8 до 36 часа.  
Съгласно Условие 15.5 се разрешава при пускане на сушилнята към Инсталация за 
производство на дървесни плоскости да използва като гориво природен газ. При 
спиране на сушилнята, технологично се спира подаването на прах и газ към 
горелката. Първо се спира горелката (подаването на топъл въздух към сушилнята), а 
след това постепенно се преминава къс спиране на сушилнята, която вътрешно се 
облива с вода, за да не се запали. При пуска на инсталацията, първо се завърта 
сушилнята, след това се запалва горелката и накрая се преминава към подаване на 
дървесния материал за изсушаване. 
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Съгласно Условие 15.6 при пускане и спиране на сушилнята се разрешава 
експлоатацията на изпускащи устройства ИУ 9– Авариен комин (Инсталация за 
топъл въздух 3 MW ПДЧ авариен комин за охлаждане), ИУ №10А – Авариен комин 
(Инсталация за топъл въздух 45 MW ПДЧ (горивна камера) (циклон) Авариен комин за 
за охлаждане (смесителна камера)), ИУ №10В – Авариен комин (за охлаждане), ИУ 
№10С – Авариен комин (за охлаждане) и №ИУ 27 – Авариен комин (инсталация 
за топъл въздух 45 MW МДФ) и само в случай на пускане и спиране на 
инсталацията и на аварийна ситуация.  
 
През 2020г.  не е имало събития, които са предмет на докладване по Условие 15.6.На 
визуализацията в операторния пулт може да се види, кога и за колко време е работил 
ИУ №10А и ИУ №10В. ИУ – не е работил, поради факта, че през 2020 г инсталацията 
за топъл въздух 3МW не е работила.  
 
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 – Велико Търново. 
В РИОСВ се представя (Условие 16.2) подробен План за закриване на дейностите на 
площадката или части от нея в случаите на вззето 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 ще актуализира Плана за временно 
прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията. 
Спазвайки Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по 
Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да: 

 направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води 
с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията 
през целия период на експлоатация; 

 да предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на 
почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за 
базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване 
на почвата и подземните води; 

 да предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, 
ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид 
характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не 
представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато 
установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване 
представлява такъв риск; 

 да извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се 
изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или 
изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. 
Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на 
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Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово 
състояние; 

 да изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за 
привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й 
бъдещо предназначение. 

 През отчетната 2020 год. (Условие 16.4) Дружеството не е вземало решения по 
Условие 16.2, Условие 16.3 и Условие 16.5 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение № 1 - Таблици: 
 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ; 

 Таблица 2 - Емисии във въздуха; 

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води; 

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци; 

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Таблица 6 - Шумови емисии; 

 Таблица 7 - Опазване на подземни води; 

 Таблица 8 - Опазване на почви; 

 Таблица 9 - Аварийни ситуации; 

 Таблица 10  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР; 
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Приложение № 1 -Замърсители по ЕРИПЗ 
 

№. 
САS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсит
ели извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производ

ство, 
обработк

а 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) 
- 
 - - - - 

2# 630-08-0 
Въглероден 
оксид (CO) 

 
- 

- - - - 

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

- 

- - - - 

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) 

 
 

 
- - 146111,19 

284294,4
3 

9#  Перфлуоровъгл
ероди (РFСs) 

- - - - - 

10# 2551-62-
4 

Серен 
хексафлуорид 
(SF6) 

- - - - - 

11#  
Серни оксиди 
(SOx/SO2) 

 
 - - 13596,35 343350,45 

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

 
- - - 

14#  Хидрохлорофлу
оро-въглероди 
(HCFCs) 

- - - - - 

15#  Хлорофлуоро-
въглероди 
(CFCs) 

- - - - - 

16#  Халогенни 
въглеводороди 

- - - - - 
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№. 
САS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсит
ели извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производ

ство, 
обработк

а 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. 

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) 

- - 
- 
 
 

- - 

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 DDТ  - - - - - 

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) 

- - - - - 
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№. 
САS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсит
ели извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производ

ство, 
обработк

а 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. 

41# 76-44-8 Хептахлор - - - 
 

- - 

42# 118-74-1 Хексахлорбензо
л (НСВ) 

- - - - - 

43# 87-68-3 Хексахлорбутад
иен (НСВD) 

- - - - - 

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

- - 
- 
 

- - 

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

46# 2385-85-
5 

Мirex - - - - - 

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

- - - - - 

48# 608-93-5 Пентахлорбензо
л 

- - - - - 

49# 87-86-5 Пентахлорфено
л(РСР) 

- - - - - 

50# 1336-36-
3 

Полихлорирани 
бифенили 
(PCBs) 

- - - - - 

51# 122-34-9 Simazine - - - - - 

52# 127-18-4 Тетрахлоретиле
н (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 - - - - - 
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№. 
САS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

 
 

Праг за 
пренос на 
замърсит
ели извън 

площ. 
(колона 2) 

Праг за 
производ

ство, 
обработк

а 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. 

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) 

- - - 17933,48 284249 

77# 1582-09-
8 

Тributyltin - - - - - 

78# 1330-20-
7 

Xylenes - - - - - 

79#  Хлориди (като 
общ Cl) 

- - - - - 
80#  Хлор и 

неорганични 
съединения 
(като HCl) 

- - - - - 

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 

частици <10m 
(PM10) 

 - 
  

- 
- 2254,08 12870,98 

Годишното производство на ПДЧ е 202 000 м3. На единица продукт, емитираните 
количества замърсители във въздуха е както следва: 

- ФПЧ (10) – 202 000 м3 : 2254,08 кг = 89,61 м3/кг 
- Серен двуокис – 202 000 м3 : 13596,35 кг = 14,86 м3/кг 
- Азотни оксиди – 202 000 м3 : 146111,19 кг = 1.38 м3/кг 
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- ТОС – 202 000 м3 : 17933,48 кг = 11.26 м3/кг 
 
Нанесените стойности в Таблица 1 за емитираните във въздуха емисии е по 
изчислителен метод, като са взети стойностите от проведените две собствени 
мониторингови измервания за час  и умножени по работните часове на ПДЧ-
инсталацията за всяко полугодие 2020 година. Получените две полугодишни 
стойности се събират и се получава общата стойност на емитираните във 
въздуха замърсители за календарната 2020 година. 
Същите стойности на емитираните във въздуха замърсители са отбелязани в 
ЕРИПЗ. 
 

                                                                               Таблица 2 - Емисии във въздуха 
 

№ ИУ Контролир.параметър 
протоколи от 

09.10.2020 

НДЕ съгл. 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

съответствие 

ИУ №2 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3  да 

ИУ №3 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №4 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3  да 

ИУ №5 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №6 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №7 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №8 ТОС 
формалдехид 
прах 

20 мг/м3  
15 мг/м3 
15 мг/м3 

13.74 мг/м3 
0.83 мг/м3 
5.49 мг/м3 

да 
да 
да 

ИУ №11 ТОС 
Формалдехид 
Прах 
Серен диоксид 
Азотни оксиди 

200 мг/м3  
10 мг/м3 
15 мг/м3 
400 мг/м3 

250 мг/м3 

20.9 мг/м3 

<0.83 мг/м3 

3.35 мг/м3 
16.5 мг/м3 
191.5 мг/м3 

да 
да 
да 
да 
да 

ИУ №12 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №13 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3  да 

ИУ №14 прах 5 мг/м3 4.13 мг/м3 да 

ИУ №15 прах 5 мг/м3 3.98 мг/м3 да 

ИУ №16 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №17 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №29 прах 20 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

№ ИУ Контролир.параметър 
протоколи от 
27.01.2020 

НДЕ съгл. 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

съответствие 

ИУ №2 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3  да 

ИУ №3 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №4 прах 5 мг/м3 2.64 мг/м3  да 

ИУ №5 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №6 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №7 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №8 ТОС 
формалдехид 
прах 

20 мг/м3  
15 мг/м3 
15 мг/м3 

13.74 мг/м3 
0.83 мг/м3 
5.49 мг/м3 

да 
да 
да 
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ИУ №11 ТОС 
Формалдехид 
Прах 
Серен диоксид 
Азотни оксиди 

200 мг/м3  
10 мг/м3 
15 мг/м3 
400 мг/м3 
250 мг/м3 

12.81 мг/м3 
<0.83 мг/м3 
2.22 мг/м3 
15.44 мг/м3 
92.33 мг/м3 

да 
да 
да 
да 
да 

ИУ №12 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №13 прах 5 мг/м3 2.67 мг/м3  да 

ИУ №14 прах 5 мг/м3  <2.5 мг/м3 да 

ИУ №15 прах 5 мг/м3 <2.5  мг/м3 да 

ИУ №16 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №17 прах 5 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

ИУ №29 прах 20 мг/м3 <2.5 мг/м3 да 

№ ИУ Контролир.параметър 
протоколи от 
10.07.2020 

НДЕ съгл. 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

съответствие 

ИУ №11 Формалдехид 
Прах 
Серен диоксид 
Азотни оксиди 

10 мг/м3 
15 мг/м3 
400 мг/м3 
250 мг/м3 

<0.83 мг/м3 
3.00 мг/м3 
8.6 мг/м3 
71.2 мг/м3 

да 
да 
да 
да 

 
 

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води 
 

Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 
 

Температура oC 40 1/2020 - Да/не 

Активна 
реакция (рН) 

Ph 6,5 – 9,0 8.65 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300  270 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  
109 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  
31 

 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфати (като 
Р) 

mg/dm3 
15  

13.4 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Сулфиди (като 
S) 

mg/dm3 
1,5  

0.6 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

БПК5 
mg/dm3 

500  
393 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 
800  

626 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

15  
0.71 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Животински и 
растителни 

mg/dm3 
120  

25.4 Веднъж на 3 
месеца 

Да 
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Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

мазнини 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/dm3 
15  

4.2 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Феноли 
(летливи) 

mg/dm3 
10  

0.167 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  
0.095 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак 
mg/dm3 

0,05  
< 0.001 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,5  
< 0.0011 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

2  
0.031 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,5 
< 0.003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

2  
< 0.0083 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/dm3 
0,5  

< 0.03 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/dm3 
2,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Никел 
mg/dm3 

3  
< 0.0049 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди 
(свободни) 

mg/dm3 
1 mg/dm3 

< 0.002 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Цианиди 
(общо) 

mg/dm3 
1,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Цинк 
mg/dm3 

5  
0.042 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 
 

Температура oC 40 2/2020 - Да/не 

Активна 
реакция (рН) 

Ph 6,5 – 9,0 7.57 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300  36 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  
23.93 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  
3.73 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфати (като 
Р) 

mg/dm3 
15  

0.10 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Сулфиди (като mg/dm3 1,5  0.103 Веднъж на 3 Да 
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Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

S) месеца 

БПК5 
mg/dm3 

500  
13.2 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 
800  

49 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

15  
1.67 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Животински и 
растителни 

мазнини 

mg/dm3 
120  

< 1 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/dm3 
15  

2.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Феноли 
(летливи) 

mg/dm3 
10  

0.012 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  
0.1058 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак 
mg/dm3 

0,05  
< 0.0003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,5  
< 0.0011 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

2  
< 0.003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,5 
< 0.003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

2  
< 0.0083 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/dm3 
0,5  

< 0.03 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/dm3 
2,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Никел 
mg/dm3 

3  
< 0.0049 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди 
(свободни) 

mg/dm3 
1 mg/dm3 

< 0.002 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Цианиди 
(общо) 

mg/dm3 
1,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 
 

Температура oC 40 3/2020 - Да/не 

Активна 
реакция (рН) 

Ph 6,5 – 9,0 8.9 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300  161 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  
51 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  
0.87 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфати (като 
Р) 

mg/dm3 
15  

5.18 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Сулфиди (като 
S) 

mg/dm3 
1,5  

0.03 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

БПК5 
mg/dm3 

500  
141 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 
800  

296 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

15  
0.34 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Животински и 
растителни 

мазнини 

mg/dm3 
120  

309 Веднъж на 3 
месеца 

не 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/dm3 
15  

10.3 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Феноли 
(летливи) 

mg/dm3 
10  

0.009 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  
0.0447 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак 
mg/dm3 

0,05  
< 0.0015 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,5  
< 0.0011 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

2  
< 0.003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,5 
< 0.003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

2  
0.0184 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/dm3 
0,5  

< 0.03 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/dm3 
2,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Никел 
mg/dm3 

3  
< 0.0053 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Цианиди 
(свободни) 

mg/dm3 
1 mg/dm3 

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Цианиди 
(общо) 

mg/dm3 
1,5  

< 0.002 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Цинк 
mg/dm3 

5  
0.078 Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

ТМ-1 за производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води 
 

Температура oC 40 4/2020 - Да/не 

Активна 
реакция (рН) 

Ph 6,5 – 9,0 8.69 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 300  83 
Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Сулфатни йони 
mg/dm3 

400  
92.8 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Азот амонячен 
mg/dm3 

35  
4.83 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Фосфати (като 
Р) 

mg/dm3 
15  

0.10 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Сулфиди (като 
S) 

mg/dm3 
1,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

БПК5 
mg/dm3 

500  
171.3 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

ХПК 
(бихроматна) 

mg/dm3 
800  

685 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

15  
18.88 Веднъж на 3 

месеца 
не 

Животински и 
растителни 

мазнини 

mg/dm3 
120  

28.69 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Аниоактивни 
детергенти 

mg/dm3 
15  

2.1 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Феноли 
(летливи) 

mg/dm3 
10  

0.097 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Желязо (общо) 
mg/dm3 

10  
0.0371 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Живак 
mg/dm3 

0,05  
< 0.0003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Кадмий 
mg/dm3 

0,5  
< 0.0011 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Олово 
mg/dm3 

2  
< 0.003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Арсен 
mg/dm3 

0,5 
< 0.003 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Мед 
mg/dm3 

2  
< 0.0184 Веднъж на 3 

месеца 
Да 

Хром 
(шествалентен) 

mg/dm3 
0,5  

< 0.03 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Хром 
(тривалентен) 

mg/dm3 
2,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Никел 
mg/dm3 

3  
< 0.0049 Веднъж на 3 

месеца 
Да 
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Параметър Единиц
а 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съотв
етстви

е 

Цианиди 
(свободни) 

mg/dm3 
1 mg/dm3 

< 0.002 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Цианиди 
(общо) 

mg/dm3 
1,5  

< 0.02 Веднъж на 3 
месеца 

Да 

Цинк 
mg/dm3 

5  
0.0425 Веднъж на 3 

месеца 
Да 



                        ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  

КР № 570-Н0-И0-А0/2018, поправено с решение КР№570-Н0-И0-А0-TГ1/2019 

 

Таблица 4 - Образуване на отпадъци/съхранение и транспортиране 

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Предварително 
съхранение на 

площадката, 
тона 

Транспортир
ане – 

собствен 
транспорт / 

външна 
фирма 

тона 

Съотв
ет 

ствие 

Количеств
а 

определе
ни с КР, 

t/y 

Реално 
измерен

о, t/y 
/срок за 

съхранен
ие 

Количеств
а 

определе
ни с КР 

Реално 
измере

но 

Производствените отпадъци, образувани от производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) 
 

Отпадъци от корк и дървесни 
кори 

(От дробилния участък) 
03 01 01 120 000 

 
- 

0,133 - няма няма - 

Отпадъци от корк и дървесни 
кори 

03 01 01 320 000 - 0,199 - няма няма - 

Трици, талаш, изрезки, 
парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и 
фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04 
(Шлайф прах отделян от 

шлайф машина) 

03 01 05 12 900 10500 0,057 0,052 не не ДА 

Трици, талаш, изрезки, 
парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и 
фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04 
(Отпадъчен дървесен прах от 

пресевна инсталация и от 
филтъра на мелниците на едри 

дървесни частици ПДЧ) 

03 01 05 45000 7866 0,04 0,039 не не ДА 
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Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Предварително 
съхранение на 

площадката, 
тона 

Транспортир
ане – 

собствен 
транспорт / 

външна 
фирма 

тона 

Съотв
ет 

ствие 

Количеств
а 

определе
ни с КР, 

t/y 

Реално 
измерен

о, t/y 
/срок за 

съхранен
ие 

Количеств
а 

определе
ни с КР 

Реално 
измере

но 

Отпадъчни кори и дървесина 03 03 01 320 000 8662 0,199 0,04 няма няма ДА 

Сгурия, шлака и дънна пепел 
от котли /с изключение на 

пепел от котли, упоменати в 10 
01 04/ 

10 0101 
 

1800  
 

198.8 0.0014 0.009 да 
198.8 

Външна 
ДА 

Отпадъци от пречистване на 
газове, различни от упоменати-
те в10 01 05, 10 01 07 и10 01 18 

10 01 19 900 
8.66 

/ < 3 год. 
0,001 

тона/м3 
0.0000

4 
да 

 

Външна 
фирма 

8.66 
ДА 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 
 

Отпадъци от сортиране на 
хартия и картон, 

предназначени за рециклиране 
(цех Ламиниране) 

03 03 08 100 56,46 няма няма 
Площадка № 1; 

 

Външна 
фирма 
56,46 

ДА 

Стърготини, стружки и изрезки 
от черни метали 

12 01 01 10 000 
        0 

  
няма Няма 

Площадка № 1; 
 

няма 
 

ДА 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 50 
10.76 
 / < 1 
год. 

няма Няма 
Площадка № 1; 

 

Външна 
фирма 
10.76 

ДА 

Пластмасови опаковки 15 01 02 50 
8.22 
 / < 1 
год. 

няма Няма 
Площадка № 1; 

 

Външна 
фирма 

8.22 
ДА 
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Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Предварително 
съхранение на 

площадката, 
тона 

Транспортир
ане – 

собствен 
транспорт / 

външна 
фирма 

тона 

Съотв
ет 

ствие 

Количеств
а 

определе
ни с КР, 

t/y 

Реално 
измерен

о, t/y 
/срок за 

съхранен
ие 

Количеств
а 

определе
ни с КР 

Реално 
измере

но 

Опаковки от дървесни 
материали 

15 01 03 2000 0 няма няма 
Площадка № 1; 

 

Външна 
площадка 

1,500 
- 

             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 №1 няма - 

 
Строителни отпадъци 

Алуминий  17 04 02 500 0 няма няма Площадка №1 
Външна 
фирма 

0 
- 

Желязо и стомана 17 04 05 5000 
3627,94 

 / < 1 
год. 

няма няма Площадка №1 
Външна 
фирма 
3627.94 

ДА 

 

Опасните отпадъци, образувани от производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи от ориентирани 
дървесни частици(MDF) 

Опасните отпадъци, образувани от цялата площадка 



ГДОС за 2020 год. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
КР № 570-Н0-И0-А0/2018  

 

„Кроношпан България“ ЕООД, площадка Велико Търново 68  

Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Предварително 
съхранение на 

площадката, 
тона 

Транспортир
ане – 

собствен 
транспорт / 

външна 
фирма 

тона 

Съотв
ет 

ствие 

Количеств
а 

определе
ни с КР, 

t/y 

Реално 
измерен

о, t/y 
/срок за 

съхранен
ие 

Количеств
а 

определе
ни с КР 

Реално 
измере

но 

Отпадъчни лепила/адхезиви и 
уплътняващи материали, 

съдъжащи органични 
разтворители и други опасни 

вещества 

08 04 09* 10 
15 

  
0.0001 

0.0000
7 

Площадка № 1; 
 

15 
 външна 
фирма 

ДА 

Утайки от лепила/адхезиви и 
уплътняващи матеиали, 
съдържащи органични 

разтворители и други опасни 
вещества 

08 04 11* 10 10.5 0.0001 
0.0000
4 

Площадка № 1; 
 

10.5 
Външна 
фирма 

ДА 

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 
13 02 05* 100 

27.76 
 

няма Няма 
Площадка № 1; 

 

27.76 
Външна 
фирма 

ДА 

Други хидравлични масла 13 01 13* 100 20.47 няма няма 
Площадка № 1; 

 

20.47 
Външна 
фирма 

ДА 

Опаковки, съдържащи остатъци 
от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 
15 01 10* 100 2.55 няма няма Площадка № 1; 

Външна 
фирма 

2.55 
ДА 
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Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Предварително 
съхранение на 

площадката, 
тона 

Транспортир
ане – 

собствен 
транспорт / 

външна 
фирма 

тона 

Съотв
ет 

ствие 

Количеств
а 

определе
ни с КР, 

t/y 

Реално 
измерен

о, t/y 
/срок за 

съхранен
ие 

Количеств
а 

определе
ни с КР 

Реално 
измере

но 

Абсорбенти, филтърни 
материали(включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, замърсени 

с опасни вещества 

15 02 02* 10 1,08 няма няма Площадка № 1; 
Външна 
фирма 

1,08 
ДА 

Маслени филтри 16 01 07* 10 1.79 няма Няма 
Площадка № 1; 

 

1.79 
Външна 
фирма 

ДА 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 10 9.86 няма няма Площадка № 1; 
9.86 

Външна 
фирма 

ДА 

Ni-Cd батерии 16 06 02* 5 - няма няма Площадка № 1; няма - 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 1 
 

 - 
няма Няма 

Площадка № 1; 
 

няма - 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 
23, съдържащо опасни 

компоненти 

20 01 35* 1000 - няма няма Площадка № 1; няма - 
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Отпадък Код 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество за 

единица продукт 
Предварително 
съхранение на 

площадката, 
тона 

Транспортир
ане – 

собствен 
транспорт / 

външна 
фирма 

тона 

Съотв
ет 

ствие 

Количеств
а 

определе
ни с КР, 

t/y 

Реално 
измерен

о, t/y 
/срок за 

съхранен
ие 

Количеств
а 

определе
ни с КР 

Реално 
измере

но 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 
23, съдържащо опасни 
компоненти20 01 35* 

20 01 36 1000 - няма няма Площадка № 1; няма - 

 
Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по  

оползотворяване / 
обезвреждане извън 

площадката 

Съответствие 

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

Отпадъци от растителни тъкани 
02 01 

03 
492.16 Няма 

R 1 
(рециклиране/възстановяване 
на органични вещества, които 

не са използвани като 
разтворители, включително 
чрез компостиране и други 

процеси на биологична 
трансформация) 

ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по  

оползотворяване / 
обезвреждане извън 

площадката 

Съответствие 

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

от упоменатите в 03 01 04 
(Дървени стърготини) (външни) 

03 01 
05 

16087.29 няма 

R 3 
(рециклиране/възстановяване 
на органични вещества, които 

не са използвани като 
разтворители, включително 
чрез компостиране и други 

процеси на биологична 
трансформация) 

ДА 

Отпадъни кори и дървесина 
(собствени) 

03 03 
01 

- няма 

R1 (използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг 

начин за получаване на 
енергия) 

- 

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

от упоменатите в 03 01 04 
(Дървени капаци) (външни) 

03 01 
05 

11342.83 няма 

R 12 (размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11- 
раздробяване) 

R 3 
(рециклиране/възстановяване 
на органични вещества, които 

не са използвани като 
разтворители, включително 
чрез компостиране и други 

процеси на биологична 
трансформация) 

ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по  

оползотворяване / 
обезвреждане извън 

площадката 

Съответствие 

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

от упоменатите в 03 01 04 
(Дървени трици) (външни) 

03 01 
05 

- няма 

R 3 
(рециклиране/възстановяване 
на органични вещества, които 

не са използвани като 
разтворители, включително 
чрез компостиране и други 

процеси на биологична 
трансформация) 

- 

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

от упоменатите в 03 01 04 
(Дървесен прах+шлайф-прах) 

(собствени) 

03 01 
05 

7866 няма 

R1 (използване на отпадъците 
предимно като гориво или друг 

начин за получаване на 
енергия) 

ДА 

 
Отпадъци, предадени за оползотворяване и обезвреждане извън територията на площадката 

Отпадъци от сортиране на 
хартия и картон, предназначени 

за рециклиране (цех 
Ламиниране) 

03 03 
08 

няма 56.46 „Еко макс“ 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 198.8 „Еко макс“ ООД  ДА 
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Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 
на 

площадката 

Име на външната фирма, 
извършваща операцията по  

оползотворяване / 
обезвреждане извън 

площадката 

Съответствие 

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 8,88 „Еко макс“ ООД  ДА 

 
Хартиени и картонени опаковки 

 
15 01 

01 
няма 4,08 „Еко макс“ ДА 

Пластмасови опаковки 
15 01 

02 
няма 8.22  “Еко Макс“ ЕООД  

ДА 

абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде) 

15 02 
02* 

 
няма 

 
1.08 

 
“Промишлени системи“ ООД 

ДА 

опаковки, съдържащи остатъци 
от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 
10* 

няма 2.55 “Еко Макс“ ЕООД ДА 

Алуминий 
17 04 

02 
няма - - - 

Желязо и стомана 
17 04 

02 
3627.94 3627.94 „Скрап металс“ЕООД 

ДА 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване,  различно от 

упоменатото в 20 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти 

20 01 
35* 

- няма - - 
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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) 

Съответств
ие 
с Условие 

12.1.1 
ДА/НЕ 

Lден Lвечер Lнощ 

1  63.3 64.3 63.4 70  

2  65.8 64.9 64.6 70  

3  68.4 68.7 60.2 70  

4  69.2 67.5 65.0 70  

5  69.5 67.5 67.6 70  

6  69.7 69.7 69.7 70  

7  66.7 65.8 65.4 70  

8  69.7 69.6 69.6 70  

9  69.7 69.7 69.7 70  

10  69.6 69.6 69.6 70  

11  68.7 64.7 65.3 70  

12  65.3 65.5 65 70  

13  70.1 70.0 69.9 70  

14  65.2 65.2 65.0 70  

 
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 
инциден

та 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприет
и действия 

Планиран
и 

действия 

Органи, 
които са 
уведоме

ни 

 

Няма 
регистрирани 

аварийни ситуации 
през 2020 г. 
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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 

27.08.2020 

 
Граждани 

 
миризми 

Няма 
емисия 

 
 
 Няма 

Няма 
РИОСВ – 
Велико 

Търново  

10.09.2020 

Гражданин 
Пушек и 
миризми 

 

Няма 
емисия 

Няма няма 
РИОСВ – 
Велико 

Търново 

07.10.2020 
 

Пушек и  
миризми 

Няма 
емисия 

няма Няма 

РИОСВ – 
Велико 

Търново  
 

21.10.2020 
Граждани 

 
миризми 

Няма 
емисия 

няма няма 
РИОСВ – 
Велико 

Търново  

25.10.2020 
Граждани 
миризми 

Няма 
емисия 

няма няма 
РИОСВ – 
Велико 

Търново 

01.12-   
02.12.2020 

Граждани 
миризми 

Няма 
емисия 

няма няма 
РИОСВ – 
Велико 

Търново 

02.12.-
05.12.2020 

Граждани 
миризми 

Няма 
емисия 

няма няма 
РИОСВ – 
Велико 

Търново 

 




