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Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

 
 

        „Минералкомерс” АД притежава Комплексно разрешително/КР/ №554-

Н0/2017г. което влиза в сила от 16.10.2017г. Настоящият Годишен доклад по 

околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.123в, т.6 от ЗООС и условията 

от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и представя 

ежегодно в РИОСВ – Стара Загора Годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 

март на съответната година, следваща годината, за която се отнася. 

         Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен 

към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-

1535/30.12.2003г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни 
и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата 

информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които 

България да изпълни поетите ангажименти, съгласно Директивата на КПКЗ, 

Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и 

Протокола на Икономическата Комисияза Европа (ИКЕ) на ООН за регистри 

на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).  

Към настоящият доклад е включено докладване като оператор на средна 

горивна инсталация, включена в издаденото Комплексно разрешително.  

Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг през 

октомври, ноември и декември 2017г., 2018г., 2019г. и 2020г., както 

сравнението им и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на 

годишно докладване. 

           Последователността на информацията, представена в Годишния доклад 

е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е 

също номерацията на разделите и таблиците. 
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3.1.1 Име на инсталацията, за която е издадено Комплексното 

разрешително 

 

Инсталация за производство на аморфен силициев диоксид, разположена 

на площадката на „Минералкомерс” АД,  

 

3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията 

„Минералкомерс” АД, 6000 гр. Стара Загора, ул. Новозагорско шосе № 1 

„Агробиохим", землище на с. Хрищени  

 

3.1.3 Регистрационен номер на разрешителното 

Комплексно разрешително №554-Н0/2017г. 

 

3.1.4 Дата на подписване на Комплексното разрешително 

Комплексно разрешително №554-Н0/2017г. подписано на 02.10.2017г. 

 

3.1.5 Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително 

Комплексно разрешително №554-Н0/2017г. в сила от 16.10.2017г. 

 

3.1.6 Притежател на разрешителното 

„Минералкомерс” АД 

 

3.1.7 Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията 

България 

Стара Загора 6000 

ул. Новозагорско шосе № 1  

Тел.   +359 42/950096 

E-mail:projects@mineralcommers.com 

 

3.1.8 Име на лицето за контакт, адрес, телефон и E-mail: 

Гергана Йорданова – Ръководител проекти в „Минералкомерс” АД и 

Отговорник КР 

България                                  

Стара Загора 6000                                                                                                                  

ул. Новозагорско шосе № 1  

Тел.   +359 42 950096 

GSM0884 / 353310 

E-mail:projects@mineralcommers.com 

 

 

 

mailto:projects@mineralcommers.com
mailto:projects@mineralcommers.com
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3.1.9 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в 

инсталацията 

          На производствената площадка на „Минералкомерс” АД през 2020 г. са 

извършвани следните дейности: 

 

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС  

 

Инсталация за производство на аморфен силициев диоксид  

„Минералкомерс“ произвежда аморфен силициев диоксид, представляващ фин, 

бял прах за нуждите на фуражнатапромишленост. 

Произвежданият от фирмата Аморфен силициев диоксид не е класифициран 

като опасен в приложение VІ на Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).  

Дата на първоначално приемане и въвеждане на обекта в експлоатация като 

част от производството на държавно предприятие „Агробиохим” АД - 

04.11.1989 г. (съгласно образец 16 за приемане на обект „Производство на бели 

сажди“).  

През 2004 г. дружество „Минералкомерс” ООД придобива собствеността върху 

цех „Бели сажди“, като част от активите на дружество „Амосил“ АД (в 

несъстоятелност) и започва поетапното възстановяване на производството. 

През 2007 г. възниква като правен субект и правоприемник на 

„Минералкомерс“ ООД дружество „Минералкомерс” АД.  

Технологичният процес се осъществява в затворена производствена система, 

която включва следните съоръжения, свързани с консумацията на вода, 

енергия, суровини, спомагателни материали, горива, опасни вещества: 

- Реакционна колона 

- Смесител за сярна киселина 

- Барабан вакуум филтър – 2 бр.  

- Сушилна камера с аспирационна (прахоуловителна) система към нея  

Технологичната схема включва следните процеси: 

Утаяването на силициев диоксид се извършва в реакционна колона. 

Първоначално се подава определено количество вода до достигане на 

съответната температура. Прибавя се водно стъкло и газообразен въглероден 

диоксид. От разтвора непрекъснато се утаява активен силициев диоксид. След 

приключване на утаяването, непромитата суспензия се дренира в сборник, 

снабден с бъркалка. Суспензията се филтрува с барабан вакуум филтри, в които 

се извършва промиване. После промитата суспензия се смесва в смесител 

едновременно със сярна киселина с концентрация 10 – 15%, като се следи за 

рН. Подкислената суспензия се съхранява в сборници. Следва изсушяването и, 

което се извършва в сушилна инсталация, снабдена с прахоуловителна система. 

Прахообразният продукт пада през роторните отвори на сушилната камера и 

чрез пневмотранспротен път достига до бункера за готов продукт. Следва 
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опаковане на готовия продукт в пълначна машина под вакуум. 

 

 Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 
- Инсталация за производство (топене) на натриев силикат разтвор; 
- Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 МW- 

Котел ПКГ 2 

Основната суровина за производство на аморфен силициев диоксид е натриев 

силикат кристал, който се разтваря с вода, в условия на определена температура 

и налягане в 2 бр. автоклави. Едначаст от натриевия силикат разтвор се насочва 

към производството на аморфен силициев диоксид, а друга остава за продажби 

като готов продукт. 

Котел ПКГ 2 с гориво природен газ се използва и за двата процеса–топене на 

натриев силикат кристал и в производството на аморфен силициев диоксид. 
 

3.1.10 Производствен капацитет на инсталацията. 

Инсталация за производство на аморфен силициев диоксид е с 

производствен капацитет 5,45т/24h, съгласно Комплексно разрешително №554-

Н0/2017г. 

 Произведена продукция през 2020 г. при работа на инсталацията, 

попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

 
Месец Произведен 

продукт 

т 

Средно 

количество 

за 24 часа 

Норма по КР 

554-Н0/2017г. 

Работни 

дни 

Съответствие 

Да/Не 

Януари  0 0  

 

 

 

 

5,45т/24часа 

1440т/ годишно 

0 Да 

Февруари  0 0 0 Да 

Март  0 0 0 Да 

Април  27,050 5,410 5 Да 

Май  4,030 4,030 1 Да 

Юни  9,840 4,920 2 Да 

Юли  27,150 5,430 5 Да 

Август  9,780 4,890 2 Да 

Септември  9,360 4,680 2 Да 

Октомври  24,800 4,960 5 Да 

Ноември  27,200 5,440 5 Да 

Декември  27,250 5,450 5 Да 

Общо  166,460 - 32 Да 
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3.1.11 Организационна структура на Фирмата, отнасяща се до 

управлението на околната среда. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ – Стара Загора 6000 

Ул.”Стара планина” №2 

 

3.1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията 

Гр.Пловдив 4000 

Ул.”Янко Сакъзов” №35 

 

 

3.2 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

“Минералкомерс” АД – гр. Стара Загора има функционираща система за 

управление на околната среда, която е разработена при спазване 

изискванията на Условие 5 на КР 554-Н0/2017г. 

Ръководството на „Минералкомерс” АД е определило задачите и 

отговорностите на служителите и работниците, които извършват конкретни 

дейности по изпълнение условията в КР, с цел да гарантира ефективно и 

ефикасно функциониране на СУОС.  

Актуален списък  с всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискани 

с настоящото разрешително, се съхраняват при Отговорник Комплексно 

разрешително. 

Спазват се инструкциите за експлоатация и поддръжка на инсталацията, 

съгласно Условие 5.1 на КР 554-Н0/2017г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

Химик-коонтрольор и 

лаборант 

ОТГОВОРНИК 

КОМПЛЕКСНО 

РАЗРЕШИТЕЛНО 

Диспечер 

Електромеханошлосер 

Началник цех 

Главен механик  

Оператор сушилна 
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Създадена е инструкция по Условие 5.2, която описва реда за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, определени в условията на 

Комплексното разрешително. Според нея Отговорник Комплексно 

разрешително провежда наблюдение на изпълнението на периодичния 

собствен мониторинг. 

Протоколите от акредитираните лаборатории от измерванията се съхраняват  

от Отговорник Комплексно разрешително и се записват в съответните 

Дневници за мониторинг и оценка на съответствието на резултатите от 

мониторинга. Оценката на съответствието на резултатите по Условие 5.3 се 

извършва от Отговорник Комплексно разрешително сравнявайки получените 

резултати от мониторинга с определените норми в КР. При получено 

несъответствие се предприемат коригиращи действия с определен срок и 

отговорник за изпълнението им, съгласно Условие 5.4 от КР. През 2019 г. не са 

предприемани коригиращи действия свързани с периодичния собствен 

мониторинг. 

Спазва се инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби по Условие 5.5 като всеки месец се извършва проверка в сайтовете 

на съответните институции за наличие на нови нормативни актове и през шест 

месеца се извършва проверка в електронните сайтове на съответните 

институции за наличие на нови нормативни разпоредби, свързани с 

технологията на производството. Промени в нормативни разпоредби се 

въвеждат със Заповед за въвеждане на нови нормативни разпоредби в 

изпълнение. 

Дружеството изпълнява изискванията на усл.5.6. на КР. Информация относно 

изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи за 

резултатите от собствения мониторинг по компоненти. Обобщена информация 

за изпълнение условията на КР за отчетната 2020 г. се предоставя с настоящия 

ГДОС. При извършване на проверки от страна на контролните органи при 

поискване се предоставя изисканата допълнителна информация. 

 

3.3ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.3.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА 

 

          В „Минералкомерс” АД са изготвени инструкции за експлоатация и 

поддръжка на водопроводната мрежа на площадката и експлоатация и 

поддръжка на технологичното оборудване към процес Синтез в Инсталация за 

производство на аморфен силициев диоксид. Технологичното водоснабдяване 

на обекта е осигурено от едно водовземно съоръжение от подземни води - 

експлоатационен сондажен кладенец, с дълбочина 45,5 м., който е разположен 

на площадка на територията на фирмата. Ползването на подземни води е 

позволено чрез разрешително 31530473/04.01.2016г. на БДУВИБР – Пловдив.  
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Монтиране водомер за отчитане на добитите водни количества и възможност 

за вземане на водни проби. 

През 2020 г. не са установени несъответствия по Условие 8.1.5.2 между 

количества вода за прозводствени нужди и определената разходна норма в 

Комплексното разрешително №554-Н0/2017г. и не са предприемани 

коригиращи действия.  

 

 Годишни изразходвани водни количества за производство на единица 

продукт-производствена/охлаждаща вода на инсталацията, определени 

с КР 554-Н0/2017г. 

 

Таблица 3.1 
Източник на 

вода 

 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

m3 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт,m3 

Съответствие 

Да/Не 

ТК 1 

Х – ХІІ 2017г. 

51 423 m3 44m3 

5171  28,02 Да  

2018г. 12384  22,39 Да  

2019г. 8266 32,944 Да  

2020г. 5263,320 31,619 Да  

 

Извършва се ежедневен преглед за наличие на течове и се води Дневник за 

установени течове, причини за тяхната поява и предприетите коригиращи 

действия, съгласно писмена инструкция за проверка на техническото състояние 

на водопроводната мрежа по усл.8.1.4. в КР 554-Н0/2017г. През отчетният 

период са извършени 227 прегледа на състоянието на водопроводната мрежа. 

Не са установени течове и не са предприети  коригиращи действия. 

Два пъти годишно се почистват сборниците за съхранение на вода. При 

необходимост се подменят лагери на помпи, възстановяват се изолациите на 

водопроводната мрежа. 

По Усл.8.1.3 КР 554-Н0/2017г. се прилага писмена инструкция за експлоатация 

и поддръжка на технологичното оборудване към процес Синтез – основен 

консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията по Условие 2, 

според която се извършва: 

- редовен преглед на техническото състояние на съоръженията преди 

започване на работния процес; 

- профилактика веднъж годишно;                                                                                                                                                                                                                      

- ремонти при необходимост.  

През отчетния период не са установени нарушения в технологичното 

оборудване и не са извършвани ремонтни дейности.  
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3.3.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

          Прилагането на инструкциите за експлоатация и поддръжка на 

оборудването е свързано с подобряване ефективността на съоръженията, което 

от своя страна води до ефективност на инсталацията по отношение употребата 

на електроенергия. В предпирятието се прилага инструкция 8.2.1.2 за 

експлоатация и поддръжка на сушилна инсталация с аспирация; Инструкция 

8.2.2.1 за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните 

количества електроенергия за поризводствени нужди.  

        През 2020 г. не са установени несъответствия между измерените 

количества енергия и определената разходна норма в Комплексното 

разрешително № 554-Н0/2017 и не са предприемани коригиращи действия, 

съгласно Условие 8.2.2.2. 

 

 Количество електро и топлоенергия за работа на инсталацията, 

определена с КР № 554-Н0/2017 
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 аморфен 

силициев диоксид 

0,7 6,65 

 

Табл.3.2 (Условие 8.2.2.1КР 554-Н0/2017) Консумация на енергия 

(електроенергия и/или топлоенергия)за производството на единица продукт 

аморфен силициев диоксид през октомври – декември 2017г. и 2018 г. 

 
 

Електроенергия 

 

 

Годишна норма за 

ефективност, съгласно 

КР554-Н0/2017 

Изчислена стойност на 

Годишна норма за 

ефективност, 

MWh/t 

Съответствие 

X-XII 2017 г. 

0,7 (MWh/t) 

0,54 Да 

2018г.  0,605 Да  

2019 г. 0,613 Да  

2020 г.  0,628 Да  

 
 

Топлоенергия 

 

 

Годишна норма за 

ефективност, съгласно 

КР554-Н0/2017 

Изчислена стойност на 

Годишна норма за 

ефективност, 

MWh/t 

Съответствие 

X-XII 2017 г. 
6,65 (MWh/t) 

5,24 Да 

2018г. 4,834 Да  
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2019г. 5,693 Да  

2020г.   5,510 Да  

 

От данните в таблицата е видно, че са спазени годишните норми за ефективност 

на консумираната електроенергия, съгласно Условие 8.2.1 от КР 554-Н0/2017г. 

Общото количество електроенергия през 2020 г., изразходвано за 

производството на аморфен силициев диоксид е 104,570 MWh. 

Съгласно инструкция 8.2.1.2 за експлоатация и поддръжка на сушилна 

инсталация с аспирация, основен консуматор на електроенергия се извършват 

следните действия: 

- ежедневен преглед на техническото състояние на съоръжението; 

- профилактика веднъж годишно; 

- ремонти при необходимост.  

 

Води се Дневник 8.2.2.3 за извършени ремонти на сушилна инсталация с 

аспирация. 

Води се Дневник 8.2.2.2 за документиране съответствието на 

измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с 

определението в КР такива, в това число установяване на причините за 

несйотвтествията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването 

им. Произведената топлоенергия за 2020 г. от природен газ се равнява на 

917,126 MWh.  

През 2020 г. не е установено превишаване на определените в КР количества 

електроенергия и природен газ.  

 

Докладване на оператори на средни горивни инсталации с комплексно 

разрешително: 

1.Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация 

– 2,3 MW 

2. Вид на средна горивна инсталация – парен котел ПКГ 

3. Вид и дял на използваните горива – природен газ 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация или 

когато датата на започване на експлоатация не е известна, доказателство за 

това, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г. –

първоначален технически преглед от РО „ИДТН” – Ст. Загора на 

14.07.2005 г. 

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в 

което се използва инсталацията (код по NACE)–20.13 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна 

инсталация и средно работно натоварване – 252 работни дни по 24 часа = 

6048 часа при максимално натоварване. 
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7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще 

бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от 

наредбата, в случай че средната горивна инсталация се възползва от 

дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата- неприложимо 

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на 

оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на 

който се намира инсталацията. 

„МИНЕРАЛКОМЕРС” АД 

гр. Стара Загора, ул. Новозагорско шосе № 1, площадка Агробиохим 

Телефон: 042/950096; 0884353310; E-mail: projects@mineralcommers.com 

ЕИК: 123751142 

 

9. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна 

инсталация: 

За 2020 г. са изчислени: 

ИУ 1 от котел ПКГ 2 (протокол от изпитване №1623 /14.09.2020 г.) 

 

Работни часове за 2020 година: 2164 часа 

Епрах/ИУ1= 0,0 kg/y 

Есерен диоксид/ИУ1 = 1328.10-6 х 2,85 х 2164 = 8.19 kg/y   

Еазотни оксиди/ ИУ1 =  1328.10-6х 72,8 х 2164 = 209.21 kg/y 

Евъглероден окис/ИУ1= 1328.10-6х 2,85 х 2164 = 8.19 kg/y 

 

Съгласно План за собствени периодични измервания на емисиите в 

атмосферата от изпускащите устройства на площадката съгласно Условие 

9.6.1.1. от КР №554-Н0/2017 г. се извършва веднъж на две години.  

Работни часове на ИУ 1 от котел ПКГ 2 за 2020 година: 2164 часа 

 

10. Концентрация на CO в емисиите от съответната СГИ. 

Въглероден окис/ИУ1= 2.85 mg/Nm3 

Дебит на ИУ1= 1328 Nm3/h 

3.3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

И ГОРИВА 

 

Не са установени несъответствия през 2020г. по Условие 8.3.1.1 между 

изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива с 

определената разходна норма в Комплексно разрешително №554-Н0/2017г. и 

не са предприемани коригиращи действия. Прилага се инструкция 8.3.2.1 за 

mailto:projects@mineralcommers.com
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измерване/изчисляване и документиране на използваните количества 

суровини, спомагателни материали и горива. Съгласно Условие 8.3.2.2 се 

прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите на 

годишните норми за ефективност при употреба на суровини.  

Операторът прилага инструкция 8.2.1.2 за експлоатация и поддръжка на 

сушилна инсталация с аспирация, основни консуматори на електроенергия; 

инструкция 8.2.2.1 за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия за производствени нужди; 

инструкция 8.2.2.2 за оценка на съответствието на измерените/изчислени 

количества електроенергия с определените такива в КР, несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия.   

 

Табл. 3.3.1 (Условие 8.3.1.1от КР 554-Н0/2017) Консумация на суровини през 

октомври, ноември и декември 2017г., 2018г., 2019г. и 2020 г. и оценка на 

съответствието за количествата изразходвани суровини в Инсталация за 

производство на аморфен силициев диоксид 
X - XII 2017г. 

Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

t/единица 

продукт 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица 

продукт 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Да/Не 

Натриев силикат 

разтвор 
3,9 - 682,207 

3,696 
Да  

Натриев силикат 

кристал 
1,25 - 

228,828 1,24 
Да  

Въглероден 

диоксид 
0,9 - 

108,120 0,59 
Да  

Сярна киселина 0,05 - 5,720 0,03 Да  

2018г. 
Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

t/единица 

продукт 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, t 

Количество за 

единица 

продукт 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Да/Не 

Натриев силикат 

разтвор 
3,9 - 

2093 3.785 
Да  

Натриев силикат 

кристал 
1,25 - 

675 1.220 
Да  

Въглероден 

диоксид 
0,9 - 

366 0.662 
Да  

Сярна киселина 0,05 - 13 0.023 Да  

2019г. 
Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

t/единица 

продукт 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, t 

Количество за 

единица 

продукт 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Да/Не 

Натриев силикат 

разтвор 
3,9 - 

924 3.681 
Да  

Натриев силикат 

кристал 
1,25 - 

311 1.240 
Да  
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Въглероден 

диоксид 
0,9 - 

154 0.614 
Да  

Сярна киселина 0,05 - 5 0.022 Да  

2020 г. 

Суровини Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

t/единица 

продукт 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, t 

Количество за 

единица 

продукт 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Да/Не 

Натриев силикат 

разтвор 
3,9 - 

616,370 3,703 
Да  

Натриев силикат 

кристал 
1,25 - 

203,436 1,240 
Да  

Въглероден 

диоксид 
0,9 - 

106,464 0,64 
Да  

Сярна киселина 0,05 - 5.247 0,032 Да  

 

От таблицата е видно, че се спазват технологичните инструкции за разход на 

суровини и спомагателни материали, като отговорник КР ежемесечно изготвя 

справка за разхода на суровини. Спазена е годишната норма за ефективност за 

всяка суровина, поставени в КР. Не са установени несъответствия.  

 

Табл.3.3.3 (Условие 8.3.1.1) Консумация на горива през октомври, ноември и 

декември 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. и оценка на съответствието за 

количествата изразходвани суровини в Инсталация за производство на аморфен 

силициев диоксид.  

 
X -  XII 2017г. 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, 

МWh 

Количество 

за единица 

продукт 

Сответствие 

Да/Не 

Топлоенергия/ 

Природен 

газ,МWh 

- 6,65 98,751 5,268 Да 

Електроенергия, 

МWh  

- 0,7 972,213 0,535 Да 

2018г. 
Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, 

МWh 

Количество 

за единица 

продукт 

Сответствие 

Да/Не 

Топлоенергия/ 

Природен 

газ,МWh 

- 6,65 2673,549 
 

4,834 Да 

Електроенергия, 

МWh  

- 0,7 334,492 0,605 Да 

2019г. 
Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

Употребено 

годишно 

Количество 

за единица 

продукт 

Сответствие 

Да/Не 
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продукт, 

съгласно КР 

количество, 

МWh 

Топлоенергия/ 

Природен 

газ,МWh 

- 6,65 1428 
 

5,693 Да 

Електроенергия, 

МWh  

- 0,7 154 0,613 Да 

2020 г. 
Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, 

МWh 

Количество 

за единица 

продукт 

Сответствие 

Да/Не 

Топлоенергия/ 

Природен 

газ,МWh 

- 6,65 917.126 
 

5,510 Да 

Електроенергия, 

МWh  

- 0,7 104.570 0,628 Да 

 

От записа на данни е видно, че през 2020 г. не е констатирано превишаване на 

установените норми в КР.  

 

 

 

3.3.4 СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ 

 

Периодична проверка на съответствието на резервоарите и складовете се 

извършва веднъж годишно, съгласно инструкцията по Усл.8.3.4 от КР 554-

Н0/2017г.   

През 2020 г. със заповед № 10/19.03.2020 г. на Изпълнителния директор е 

опеделена комисия, която извършва годишна проверка на съответствието на 

резервоарите и складовете. От протокол №1/19.03.2020 г. е видно, че не са 

установени несъответствия в резервоарите и складовата база и не са 

предприемани коригиращи действия.  

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на 

Приложение ІІ към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).  

Съгласно Инструкция 8.3.4 ежемесечно се извършва визуален преглед на 

резервоарите и складовите помещения, който се отразяват в Дневник 8.3.5.1. 

През отчетния период Не са констатирани несъответствия.  
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Табл.3.3.4.1 (Условие 8.3.6.1) Складова база на площадката, съгласно КР №554-Н0/2017г.  
 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на склада за 

съхранение 

Проектен 

капацитет 

Съхранение 

на веществото 

Тип, размери, 

конструктивен 

материал 

Година на 

изграждане 

Разположение в 

рамките на 

площадката и 

разстоянието до 

канализационна с-ма 

Средства за защита на почвите 

от замърсявания, наличие на 

обваловка, вместимост на 

обваловката 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Склад готова 

продукция  

360 м2 Готова продукция Стомано- 

бетонови панели 

1989г В непосредствена връзка 

с производствения 

корпус 

Отделна, самостоятелна част от 

производствената сграда, 

изгадена според изискванията на 

нормативната уредба 

2. Склад 

механоработилни

ца 

29 м2 Инструменти и резервни части Метална 

конструкция  

1989г. Източна стена на 

Подготвително 

отделение за топене на 

водно стъкло 

Няма достап до 

канализационната система на 

предприятието 

3. Склад  

механоработилни

ца 

50 м2 Инструменти и резервни части Метална 

конструкция 

2016г. Източна стена на 

Подготвително 

отделение за топене на 

водно стъкло 

Няма достап до 

канализационната система на 

предприятието 

4. Хранилище за 

натриев силикат 

кристал 

15 м3 Натриев силикат кристал Бетонова 

конструкция  

1989г. В Подготвително 

отделение  

Няма достап до 

канализационната система на 

предприятието 

 
 

Съхранението на течни спомагателни материали е в резервоари, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование  Проек 

тен 

капаци 

тет 

Съхранение 

на вещест 

вото 

Тип, 

размери, 

конструктив

ен материал 

Година 

на 

изграж 

дане 

Разположение в рамките на 

площадката и разстоянието до 

канализационна с-ма 

Средства за защита на почвите от 

замърсявания, наличие на 

обваловка, вместимост на 

обваловката 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Резервоар СО2 22 т СО2 20 м3 

Стомана 

2005 г. Извън производствена сграда, без 

пряк достъп до канализационната 

система 

Неприложимо  
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2. Резервоар за 

съхранение на сярна 

киселина 

11 т Н2SO4 6 м3 

Стомана 

2005г. Извън производствената сграда. 

Няма достъп до канализационната 

система на територията на 

предприятието. 

На открито в специализиран сборник, 

под който има изграден циментов 

събирателен басейн, облепен с 

киселинно устойчиви плочки 

3. Резервоар за натриев 

силикат разтвор 

(водно стъкло) – 4 бр.  

2 х 40 m3 

2 х 25 m3 

Натриев силикат 

разтвор 

Стомана 1989 г. Извън производствената сграда.  Изграден бетонен фундамент  

 

 

4. Резервоар за  

суспензия след синтез 

-1 бр. 

25 m3 Суспензия преди 

филтруване 

Стомана 1989г. Извън производствената сграда.  Изграден бетонен фундамент  

 

5. Резервоар за 

подкислена суспензия 

- 4бр. 

3 х 20 m3 

1 х 25 m3 

Подкислена 

суспензия 

Стомана 1989г. Извън производствената сграда. Изграден бетонен фундамент  

 

 
 

Табл.3.3.4.2(Условие 8.3.4) Проверки за установяване и отстраняване на течове от резервоарите 

 
Период  Брой проверки на 

състоянието на 

резервоарите 

Установени течове Коригиращи 

действия 

Съотвествие 

2020 г. 12 проверки Няма течове в резервоарите - Да  
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4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА  

В ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

4.1Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR 

Табл.4.1 (Условие 9.6.3) 

 
№ CAS 

номер 

Замърсител Емисионни прагове (колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

Във 

въздух 

Във води В почва 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

2 # 630-08-0 Въглероден оксид 

(СО) 

- 

(23,39) 

М 

    

8 # - Азотни оксиди 

(NOх) 

- 

(289,20)  

М 

- - - - 

11 # - Серендиоксид 

(SO2) 

- 

(28,45)  

М 

- - - - 

76 # - Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- - 

(16,58)  

М 

- - - 

 

Въз основа на данните от извършения мониторинг на показател прах през 2020 

г. на Изпускащи устройства № 1 и № 2 се определя общото количество емисии 

на площадката за 2020 година, както следва: 

 

1. ИУ 1 от котел ПКГ 2 (протокол от изпитване №1862 /03.12.2018г.) 

 

Работни часове за 2020 година: 2164 часа 

Епрах/ИУ1= 0,0 kg/y 

Есерен диоксид/ИУ1 = 1328.10-6 х 2,85 х 2164 = 8.19 kg/y   

Еазотни оксиди/ ИУ1 =  1328.10-6х 72,8 х 2164 = 209.21 kg/y 

Евъглероден окис/ИУ1= 1328.10-6х 2,85 х 2164 = 8.19 kg/y 

 

2. ИУ2 към аспирационна система (протокол от изпитване 

№1863/03.12.2018г.) 

 

Работни часове за година: 395 часа  

Епрах/ИУ2= 13500.10-6 х 10.1 х 395 = 53.86 kg/y 

Есерен диоксид/ИУ2 = 13500.10-6 х 3.8 х 395 = 20.26 kg/y   

Еазотни оксиди/ ИУ2 =  13500.10-6х 15 х 395 = 79.99 kg/y 

Евъглероден окис/ИУ2=13500.10-6х 2,85 х 395 = 15.20 kg/y 
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Епрах –53.86 kg/y 

Есерен диоксид –8.19+20.26 = 28.45 kg/y 

Еазотни оксиди – 209.21+79.99 = 289.20 kg/y 

Евъглероден окис – 8.19+15.20 = 23.39 kg/y 

 

 

Съгласно Условие 9.7.2. операторът документира и съхранява на 

площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с 

прилагането на европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

Не са констатирани несъответствия.  

От проведеният собствен мониторинг, съгласно Условие 9.6. – дневник 

9.7.1 и дневник 9.7.5, през 2020 г. е установено несътоветствие при измерване 

на максималвия дебит на газовете от ИУ К1. При норма в КР 1430 Nm3/h, при 

коригиране на измерената дебид със съдържание на кислород се получава 1538 

Nm3/h. Данните са въведени в дневник 9.7.1 и дневник 9.7.5. Извършени са 

съответните коригиращи действие и е направен повторен мониторинг на ИУ К1 

като коригираните стойносмерения дебит със съдържание на кислород са в 

норма – 13500 Nm3/h. Данните са въведени в дневник 9.7.5  

Останалите показатели, съгласно условието на КР 554 – Н0/2017г. са в 

норма.  

В Комплексното разрешително собствен мониторинг на емисии във 

въздуха е определен веднъж на две години. 

 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (Условие 9.2) 

Спазва се инструкцията по Условие 9.1.1.4 от КР 554-Н0/2017г. за експлоатация 

и поддържане на оптималните стойности и технологични параметри, 

осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.  

Собствен мониторинг на емисии във въздуха е определен веднъж на две години 

в разрешителното и в таблиците по-долу са данните от измерване извършено 

през 2020 г. след извършени коригиращи действие на ИУ К1.  

Не са установени несъответствия между измерените стойности на параметъра и 

определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани 

коригиращи действия.  

 
№ на ИУ Максимален дебит на 

газовете, съгласно КР,  

Nm3/h 

Измерен максимален дебит 

на газовете 2018г, 

Nm3/h 

Съответствие 

ИУ №1 1430 1328 Да 

ИУ №2 20441 13500 Да 

 

След извършените коригиращи действия на ИУ К1, извършените измервания 

на дебита на газовете на всяко изпускащо устройство през 2020г. не 

превишават нормите, поставени в КР 554-Н0/2017г. 
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Пречиства 

телно 

съоръжение 

Пара 

метър 

Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг, 

съгласно 

КР 554-

Н0/2017 

 

Съответствие 

Непре 

къснат 

монито 

ринг 

Периодичен 

мониторинг 

2020г. 

Изпускащо 

устройство 

№1 

Серен 

диоксид 

mg/Nm3 35 

mg/Nm3 

- 2,85 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Азотни 

оксиди 

mg/Nm3 250 

mg/Nm3 

- 72,8 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Въглероден 

оксид 

mg/Nm3 100 

mg/Nm3 

- 2,85 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Изпускащо 

устройство 

№2 

Прах mg/Nm3 20  

mg/Nm3 

- 10,1 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Серендиоксид mg/Nm3 35 

mg/Nm3 

- 3,8 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Азотни 

оксиди 

mg/Nm3 250 

mg/Nm3 

- 15,0 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Въглероден 

оксид 

mg/Nm3 100 

mg/Nm3 

- 2,85 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

 

В таблицата са представени резултатите от извършения собствен мониторинг на 

всички определени показатели, от които е видно съответствие с поставените 

норми в Комплексното разрешително. Резултатите от извършения собствен 

мониторинг са представени в Приложение №1 табл. 2 на ГДОС. Съгласно 

Условие 9.7.1 резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещесства в 

отпадъчните газове се документират и съхраняват по отделно за всяка 

календарна година.  

В съответствие с Условие 9.7.2 се документира и съхранява информация за 

всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на европейския 

регистър за изпускането и преноса на замърсители. Не са констатирани 

несъответствия.  

В изпълнение на Условие 9.7.3 (Инструкция 9.4.3 за периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на 

интензивно миришещи вещества) се документират и съхраняват мерки за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно 

миришещи вещества. През отчетния период не са регистрирани неорганизирани 

емсии и интензивно миришещи вещества. Фирмата има утвърден  дневник за 

постъпили оплаквания за миризми в резулатат от дейностите, извършвани на 

площадката - Условие (9.3 и 9.4) от КР 554-Н0/2017г. През 2020 г. не са 

постъпили оплаквания (Условие 9.7.4. на КР).    

Вземат се превантивни и ограничаващи мерки, включващи процесите на 

товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали;  транспортиране на 

твърди прахообразни материали; обработка на твърди прахообразни материали 

(натрошаване, смилане, пресяване, смесване, пелетизиране, брикетиране, 

термообработка, сушене, охлаждане); складиране на твърди прахообразни 

материали- потенциален източник на неорганизирани емисии, съгласно Условие 
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(9.3.4) и измиване/омокряне, почистване на площадката, където е установена 

неорганизирана емисия от прах. 

            В резултат на собственият мониторинг на определените показатели и 

оценка на документираните стойности на контролираните параметри с 

определените в разрешителното емисионни норми не са установени 

несъответствия, налагащи предприемането на коригиращи действия (Условие 

9.7.5).  

 

Емитираните количества на замърсителите във въздуха за производството на 

единица продукт по Условие 9.7.7 от КР 554-Н0/2017г. са: 

 
Параметър Годишно количество 

kg/y 

Емитираните количества за 

производството на единица 

продукт 

кг/ед.продукт 

Прах 53,86 0,00032 

Серен диоксид 28,45 0,00017 

Азотни оксиди 289,20 0,00174 

Въглероден окис 23,39 0,00014 

Произведеният аморфен силициев диоксид за 2020 г. е 166,460 т. 

            

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Точка на пробовземане: 

ТМ №1 – РШ №550, с географски координатиN 42026`09,4``; Е 25054`43,46.1`` 

Точка на заустване:  

ТЗ №1 – река Бедечка, с географски координати N 42026`09,6``; Е 25043`45,0`` 

 

Източници на отпадъчни води: 

 производствени води и охлаждащи води: от Инсталация за производство 

на аморфен силициев диоксид; 

 дъждовни води от площадката. 

Пречиствателни съоръжения: 

 3 броя Утаители 

Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ №1: 
    Qмакс.час = 11,85 m3/h 

    Qср.д.н = 80 m3/24h 

    Qмакс.год. = 29200 m3/у 

 
Показател Индивидуални емисионни ограничения 

за смесен поток отпадъчни води 

Активна реакция рН 6,5 – 8,5 

Неразтворени вещества 50 mg/dm3 

ХПК (бихроматна) 70 mg/dm3 
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          В Приложение №1 табл. 3 на ГДОС са представени резултатите 

отизвършения собствен мониторинг на емисии в отпадъчни води през 2020 г.  

Не са установени превишения на емисионните показатели, поставени в  

Комплексно разрешително № 554-Н0/2017г.  

Съгласно Условие 10.1.1.5.1 се прилага инструкция за периодична оценка 

на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на КР.  

По Условие 10.1.1.5.2. се извършва месечна проверка на канализационната 

мрежа на площадката, включително установяване на течове и се определят 

причините и се предприемат коригиращи действия. През 2020 г. не са 

документирани възникнали течове в канализационната мрежа.  

 

Табл.4.3.1(Условие 10.1.1.5.2 КР 554-Н0/2017г.) Брой извършени проверки за 

състоянието на канализационната мрежа през 2020 г. 

 
Брой проверки на 

състоянието на 

канализационната 

мрежа 

Установени 

течове в 

канализационната 

мрежа 

Коригиращи 

действия 

Съотвествие 

12 проверки Няма течове - Да 

 

Табл.4.3.2 (Условие 10.5.4) Непреки годишни емисии в отпадъчни води през 

2020 г. 

 

Изчислените замърсители и техните годишни количества се определят по 

Условие 10.1.4.4 от КР № 554-Н0/2017г. 

 

Дъждовни води - Qд 

Количеството дъждовни води Qд  е произведение от територията на площадката 

и ефективните валежи за една година, съгласно хидрометеорологичната 

характеристика на района.  

C  - средногодишна стойност на валежите за района за една година 

Qд = 8480 m2 x С /1000= .........m3/у 

 

Qд = 8480 m2 x 30.31 l/m2 /1000 = 257,029 m3/у 

 

Битово-фекални води - Qбф 

Операторът отвежда битово-фекални води отбитовите помещения на 

площадката, единствено във водоплътна изгребна яма.  

Съдържанието на водоплътната изгребна яма се предава, съгласно сключен 

договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с лицензирана фирма, 

която има договор с дружеството, експлоатиращо селищната канализационна 

система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при 

спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води 
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да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и 

при спазване на условията в него. 

 

Производствени води - Qпр 

Количество производствени отпадъчни води, отчетени по разходомерно 

устройство Qпр са 2073 m3/у  

 

Заустваните отпадъчни води се определят като сума от количествата 

производствени води и дъждовни води. 

 

Qзов =Qд +Qпр 

 

Qзов = 2073 + 257,029 = 2330,029 m3/у 
 

Количеството на емисиите, като килограм за година се изчислява по 

формулата: 

 

М=Qзов.m.10-3          /Kg,       където: 

- Qзов е количеството отпадъчна вода от производствени и дъждовни води 

от площадката.  

- m е количеството на емисиите. 

Данните за количествата емисии са от Протоколите за собствен мониторинг на 

отпадъчни води. 

 
Количество зауствани 

отпадъчни води 

m3 

Измервания 

дата 

Данни от мониторинга 

mg/dm3 

Количество на годишните 

емисии 

кг/год 

 Неразтворени 

в-ва 

ХПК Неразтворени 

в-ва 

ХПК 

2330,029 14.04.2020 2 8 8.29 49.75 

29.09.2020 6 40 

 

 

Емисии в отпадъчни 

води 

Годишно количество 

kg/y 

Емитираните количества за 

производството на единица продукт 

кг/ед.продукт 

Неразтворени в-ва 9.32 0,000056 

ХПК 55.92 0,00034 

 

 

4.4 Управление на отпадъците 

 

         Съгласно Усл.11.1.2 от Комплексно разрешително се извършва всеки 

месец оценка на съответствието на нормите за ефективност на образуваните 
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количества отпадъци и при установени несъответствия с определените норми се 

предприемат коригиращи действия.  

През 2020 г. не са установени несъответствия между изчислените 

стойности на количествата отпадъци и определената норма в Комплексното 

разрешително и не са предприемани коригиращи действия. Образуваните 

отпадъци на площадката са представени в табл.4/1 и 4/2 на Приложение №1 на 

ГДОС, съгласно „Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на 

околната среда и водите със заповед №806/31.10.2006г. 

Всички отпадъци, посочени в Условие 11.1.1 от КР 554-Н0/2017г. се събират   

разделно и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. 

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

нормите за ефективност при образуването на отпадъците с опреленетие такива 

в условията на КР (Условие 11.1.2) 

Веднъж годишно се извършва проверка, която дава възможност да се направи 

оценка за събирането на отпадъците на площадката. Изготвен е Протокол от 

29.09.2020 г. Не са установени несъответствия през 2020 г.  

На площадката не се приемат отпадъци за третиране.  

Съхранението на отпадъците, образувани от производствената дейност на 

площадката се извършва по схема №34 от заявлението при спазване 

изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опсани отпадъци. 

Транспортирането на отпадъците от дружеството се извършва съгласно Условие 

11.4. от КР 554-H0/2017г., по силата на сключен договор и се следи за възникнали 

несъответствия. 

Отпадъците, определени за оползотворяване, в т.ч. рециклиране по Условие 11.5 

се предават на лица, притежаващи разрешение по чл.67 или чл.78 от ЗУО, 

Комплексно разрешително за такава дейност и със сключен договор, или се 

предават при спазване изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно 

превози на отпадъци. Предаването на тези отпадъци се извършва с транспорт на 

съответната фирма.  

През 2020 г. не са установени несъответствия при спазване изискванията на 

(Условие 11.5) за оценка на съответствието при оползотворяване, в т.ч. 

рециклиране на отпадъците. 

Отпадъците, определени за обезвреждане по Условие 11.6 се предават на лица, 

притежаващи разрешение по чл.67 или чл.78 от ЗУО, Комплексно разрешително 

за такава дейност и със сключен договор, или се предават при спазване 

изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци. 

Предаването на тези отпадъци се извършва с транспорт на съответната фирма.  

През 2020 г. не са установени несъответствия при спазване изискванията по 

(Условие 11.6) за оценка на съответствието при обезвреждане на отпадъците. 

            За отпадъци, които се генерират от производствения процес се извършва 

всеки месец оценка на съотвествието между количестватаобразувани отпадъци и 
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определените норми в КР. Отпадъците, които не се генерират пряко от 

производствения процес се оценят веднъж годишно, чрез сравняване на 

количествата измерени и изчислени отпадъци.                                

През 2020 г. не са установени несъответствия при извършените оценки на 

съответствията за наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци. 

              Съгласно Условие 11.7.3 от КР 554-Н0/2017г. се извършва периодична 

оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на 

отпадъци с определените такива в КР. Не са установени несъответствия и не са 

предприемани коригиращи действия през 2020 г. 

За всички видове отпадъци посочени в табл.4 на Приложение №1 са сключени 

договори с оторизирани фирми за транспорт, обезвреждане, оползотворяване и 

рециклиране.   

 

 

4.5Шум 

 

          Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да 

предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности: 

     По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB(A); 

- вечерно ниво – 70 dB(A); 

- нощно ниво – 70 dB(A); 

   В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/: 

- дневно ниво – 55 dB(A); 

- вечерно ниво – 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A); 

         Измервания на показател шум е извършено през 2020 г. и от оценката на 

получените резултати е видно, че е спазено допустимото звуково налягане, 

представено в табл.6 на Приложение №1. Собствен мониторинг на показател 

шум се извършва веднъж на две години. 

Основните производствени машини и съоръжения, генериращи шум на 

теритоията на фирмата са: помпи, транспортен вентилатор, котел ПКГ 2, 

разпръсквач, сушилна камера с аспирационна система, компресор, засмукващ 

вентилатор. 

        Прилага се инструкция за наблюдение на показателите по Условие 

12.2.1 на КР. Прилага се и инструкция за оценка на съответствието на 

установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената 

площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на 

причините за допуснатите несъответствия и предпиремане на коригиращи 

действия.  

 Съгласно Условие 12.3.1 и Условие 13.3.2 от КР на площадката се 

съхраняват резултатите от наблюдението на определените в КР показатели, и 
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резултати от оценката на въздействието на установените еквивалентни нива на 

шум.   

 Не са регистрирани жалби от живущите около площадката, съгласно 

Условие 12.3.3 от КР през 2020 г.  

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Спазва се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 

причините и отстраняване на течовете по Условие 13.1.2. Извършва се месечен 

визуален преглед за наличие на течове от тръбопроводи и веднъж годишно се 

извършва профилактика на тръбопроводната мрежа и оборудването. Разливи на 

вредни и опасни вещества върху производствената площадка, които могат да 

замърсят почвите не са допускани. Спазват се определените мерки за 

отстраняване на разливи  и/или изливания на вредни  и опасни вещества по 

Условие 13.1.4. Извършва се редовен визуален преглед на резервоарите веднъж 

месечно и ремонти при необходимост по Условие 13.1.5. 

По инструкция 13.1.6 се извършва периодична проверка на канализационната 

мрежа визуално веднъж месечно и/или след паднал валеж. Веднъж годишно 

канализационната мрежа се проверява за проводимост. Извършва се визуален 

оглед на шахтите за механични нарушения. 

        През юли 2020 г. е направен анализ на подземни води и не са установени 

несъответствия при извършената оценка на съответствията за наблюдаваните 

показатели (Условие 13.2 от КР 554-Н0/2017г.), представени в табл.7 на 

Приложение №1 в ГДОС. Не е регистрирано замърсяване на повърхностни 

и/или подземни води. При аварийна ситуация и/или залпово замърсяване на 

повърхностен воден обект или подземни води ще се прилага утвърдения в 

дружеството План при залпови изпускания на замърсяващи вещества, 

вследствие на аварийни ситуации. През 2020 г. не са регистрирани аварийни 

ситуации със залпови изпускания на замърсяващи вещества. 

 

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРAМА 

за привеждане в съответствие с условията на КР 

 

За отчетения период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма 

за привеждане в съответствие с условията в КР. 
 

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

Операторът информира, че за докладваната 2020 г. не са регистрирани 

анормални режими на инсталацията. 

За временното прекратяване на производствената дейност еуведомена  
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РИОСВ – Стара Загора, съгласно Условие 16.1 за следните временни 

прекъсвания: 

08.11.2019 г. - 08.04.2020 г. 

02.05.2020 г. - 22.06.2020 г. 

25.06.2020 г. - 06.07.2020 г. 

24.07.2020 г. - 25.08.2020 г. 

28.08.2020 г. - 23.09.2020 г. 

26.09.2020 г. - 30.09.2020 г. 

17.10.2020 г. - 04.11.2020 г. 

28.11.2020 г. - 01.12.2020 г. 

19.12.2020 г. - 31.12.2020 г. 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

           През 2020 г. не са възникнали аварии, които да доведат до въздействие 

върху здравето на населението и околната среда /Приложение №1 табл.9/. 

           Не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на           

инсталацията през 2020 г. /Приложение №1 табл.10/. 
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Декларация 

 

             Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

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

предоставено Комплексно разрешително № 554-Н0/2017г. на 

„Минералкомерс” АД. 

 

               Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 Подпис:__________________________ 

 

 Дата:_________________ 

 

Име на подписващия: Станимир Шипков 

Длъжност: Изпълнителен директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 
№ CAS 

номер 

Замърсител Емисионни прагове (колона 1) Праг за 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

Във 

въздух 

Във води В почва 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

2 # 630-08-0 Въглероден оксид 

(СО) 

- 

(23.39) 

М 

 - - - 

8 # - Азотни оксиди 

(NO) 

- 

(289.20)  

М  

- - - - 

11 # - Серендиоксид 

(SO2) 

- 

(28.45)  

М 

- - - - 

76 # - Общ органичен 

въглерод (ТОС) (като 

общ С или ХПК/3) 

- - 

(18,64)  

М 

- - - 

 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 
Пречиства 

телно 

съоръжение 

Пара 

метър 

Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг, 

съгласно 

КР 554-

Н0/2017 

 

Съответствие 

Непре 

къснат 

монито 

ринг 

Периодичен 

мониторинг 

2020г. 

Изпускащо 

устройство №1 

Прах mg/Nm3 - - - Веднъж на 

две години 

Съответства 

Серни 

оксиди 

mg/Nm3 35 

mg/Nm3 

- 2.8 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Азотни 

оксиди 

mg/Nm3 250 

mg/Nm3 

- 72,8 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Въглероден 

оксид 

mg/Nm3 100 

mg/Nm3 

- 2.85 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Изпускащо 

устройство №2 

Прах mg/Nm3 20  

mg/Nm3 

- 10.1 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Серни 

оксиди 

mg/Nm3 35 

mg/Nm3 

- 3.8 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Азотни 

оксиди 

mg/Nm3 250 

mg/Nm3 

- 15 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 

Въглероден 

оксид 

mg/Nm3 100 

mg/Nm3 

- 2,85 

mg/Nm3 

Веднъж на 

две години 

Съответства 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени и дъждовни) в 

канализацията 

 
Параметър Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните 

води през 

2020г. 

m3/ден 80 64.781  

Веднъж 

годишно 

Съответства 

m3/час 11.85 2.699 Съответства 

m3/год 29200 2073 Съответства 

 
Извършено изпитване на 14.04.2020 г. 

Параметър Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Активна 

реакция pH 

pH единици 6,5 – 8,5 7,29  

Веднъж на 

шест месеца 

Съответства 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 2 

 

Съответства 

ХПК mg/dm3 70 mg/dm3 8 Съответства 

 
Извършено изпитване на 29.09.2020 г. 

Параметър Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Активна 

реакция pH 

pH единици 6,5 – 8,5 7,25  

Веднъж на 

шест месеца 

Съответства 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 6 

 

Съответства 

ХПК mg/dm3 70 mg/dm3 40 Съответства 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци на площадката през ноември и декември 2017 г. и 2018 г. 

 
Отпадък Код Годишно количество Годишна норма за ефективност 

[t/единица продукт] 

Временно 

съхранение на 

площадката /№ 

на площадката 

Транспортиране 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

Количества 

определени с 

КР554-Н0/2017 

t/у 

Реално 

Измерено 

t/у 

X-XII 

2017г 

Реално 

Измерено 

t/у 

2018г. 

Количества 

определени с 

КР554-Н0/2017 

t/у 

Реално 

измерено 

t/у 

X-XII 2017г 

Реално 

измерено 

t/у 

2018г. 

Отпадъци,неупоменати 

другаде (от процеса 

филтруване и промиване) 

06 08 99 575 0 0 0.399 0 0 - „Евасто” ООД Съответства 

Пластмасови опаковки 15 01 02  4 0 0.07 - - - 0.02т 

площадка № 16 

„Клийнър” ООД Съответства 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 7 0 0.07 - - - 0,05т  

площадка № 17 

„Клийнър” ООД Съответства 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци на площадката през 2019 г. 
Отпадък Код Годишно количество Годишна норма за ефективност 

[t/единица продукт] 

Временно 

съхранение на 

площадката /№ 

на площадката 

Транспортиране 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

Количества определени 

с КР554-Н0/2017 

t/у 

Реално 

Измерено 

t/у 

2019г. 

Количества 

определени с  

КР554-Н0/2017 

t/у 

Реално 

измерено 

t/у 

2019г. 

Отпадъци,неупоменати 

другаде (от процеса 

филтруване и промиване) 

06 08 99 575 0.062 0.399 0,0002 - „Евасто” ООД Съответства 

Пластмасови опаковки 15 01 02  4 0 - - 0.02т 

площадка № 16 

„Клийнър” ООД Съответства 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

15 02 03 7 0. - - 0,05т  

площадка № 17 

„Клийнър” ООД Съответства 
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облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци на площадката през 2020 г. 
Отпадък Код Годишно количество Годишна норма за ефективност 

[t/единица продукт] 

Временно 

съхранение на 

площадката /№ 

на площадката 

Транспортиране 

собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 

Количества определени 

с КР554-Н0/2017 

t/у 

Реално 

Измерено 

t/у 

2020 г. 

Количества 

определени с  

КР554-Н0/2017 

t/у 

Реално 

измерено 

t/у 

2020 г. 

Отпадъци,неупоменати 

другаде (от процеса 

филтруване и промиване) 

06 08 99 575 0 0.399 - - - Съответства 

Пластмасови опаковки 15 01 02  4 0 - - - - Съответства 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 7 0.05 - - 0,05т  

площадка № 17 

„Клийнър” ООД Съответства 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци през ноември и декември 2017 г. и 2018 г. 
Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката,  

т 

X-XII 2017г 

Оползотворяване 

на площадката,  

Т 

2018г. 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външна фирма, 

извършваща операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци,неупоменати другаде (от 

процеса филтруване и промиване) 

06 08 99 0 0 - - Да  

Пластмасови опаковки 15 01 02  0 0 - - Да  

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 0 0 - - Да  

Общо количество: 0 0 - - Да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци през 2019 г. 
Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката,  

Т 

2019г. 

Обезвреждане на площадката Име на външна фирма, 

извършваща операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци,неупоменати другаде (от 

процеса филтруване и промиване) 

06 08 99 0.062 - „Евасто” ООД Да  

Пластмасови опаковки 15 01 02  0.02 

 

- „Клийнър” ООД Да  

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 0.05 - „Клийнър” ООД Да  

Общо количество: 0,132 - - - 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци през 2020 г.  
Отпадък Код Оползотворяване на 

площадката,  

Т 

2020 г. 

Обезвреждане на площадката Име на външна фирма, 

извършваща операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци,неупоменати другаде (от 

процеса филтруване и промиване) 

06 08 99 0 - - Да  

Пластмасови опаковки 15 01 02  0 - - Да  

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 0 - - Да  

Общо количество: 0 - - - 
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Таблица 6. Шумови емисии 

 

 

 

 

 

 

Място на изверване Ниво на 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

Време на 

замерване 

(деня/нощта) 

 

Измерено 

звуково 

налягане в 

dB(A) 

2020 г. 

Съответствие 

Точка на измерване №1 70  0920-0950h 55,4 съответства 

Точка на измерване №2 70  0920-0950h 59,7 съответства 

Точка на измерване №3 70  0920-0950h 64,0 съответства 

Точка на измерване №4 70  0920-0950h 68,7 съответства 

Точка на измерване №5 70  0920-0950h 69,5 съответства 

Точка на измерване №6 70  0920-0950h 64,7 съответства 

Точка на измерване №7 70  0920-0950h 59,9 съответства 

Точка на измерване №8 70  0920-0950h 56,1 съответства 

Точка на измерване №9 70 0920-0950h 55,8 съответства 

Точка на измерване №1 70  2220-2250h 53,7 съответства 

Точка на измерване №2 70  2220-2250h 58,0 съответства 

Точка на измерване №3 70  2220-2250h 62,5 съответства 

Точка на измерване №4 70  2220-2250h 67,1 съответства 

Точка на измерване №5 70  2220-2250h 69,4 съответства 

Точка на измерване №6 70  2220-2250h 64,8 съответства 

Точка на измерване №7 70  2220-2250h 60,1 съответства 

Точка на измерване №8 70  2220-2250h 55,7 съответства 

Точка на измерване №9 70 2220-2250h 54,4 съответства 

Точка на измерване №1 70  2305-2340h 53,4 съответства 

Точка на измерване №2 70  2305-2340h 58,2 съответства 

Точка на измерване №3 70  2305-2340h 62,4 съответства 

Точка на измерване №4 70  2305-2340h 67,3 съответства 

Точка на измерване №5 70  2305-2340h 69,5 съответства 

Точка на измерване №6 70  2305-2340h 64,7 съответства 

Точка на измерване №7 70  2305-2340h 59,9 съответства 

Точка на измерване №8 70  2305-2340h 55,1 съответства 

Точка на измерване №9 70 2305-2340h 54,2 съответства 

Ниво на обща звукова 

мощност дневно 
- 0920-0950h 107,8 - 

Ниво на обща звукова 

мощност вечерно 
- 2220-2250h 107,2 - 

Ниво на обща звукова 

мощност нощно 
- 2305-2340h 107,2 - 

Точна на въздействие-най 

близката жилищна сграда 

с.Калитиново дневно 

55 0920-0950h 41,2 съответства 

Точна на въздействие-най 

близката жилищна сграда 

с.Калитиново вечерно 

50 2220-2250h 37,5 съответства 

Точна на въздействие-най 

близката жилищна сграда 

с.Калитиново нощно 

40 2310-2350h 37,2 съответства 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 
Протокол от изпитване № ИЛ-19/0654 от 12 септември 2019 г. 

Показател Точка на 

пробовзема

не 

Норма, 

съгласно КР 

554-Н0/2017г. 

Резултати от 

мониторинг 

16.11.2018г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответ 

ствие 

Активна реакция  

 

ТК 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 6,65 ± 0,01 Веднъж годишно Да 

Електропроводимост  2000 µS cm-1 324 ± 7 Веднъж годишно Да 

Разтворен кислород         - mg/l 5,65 ± 0,19 Веднъж годишно Да  

Амониев йон 0,50 mg/l 0,170 ± 0,170 Веднъж годишно Да 

Нитрати 50 mg/l 31,7 ± 0,3 Веднъж годишно Да 

Хлориди  250 mg/l 11,34 ± 0,05 Веднъж годишно Да 

Сулфати  250 mg/l 48,9 ± 1,2 Веднъж годишно Да 

Фосфати  0,5 mg/l 0,190 ± 0,008 Веднъж годишно Да 

Манган  0,05 mg/l 0,029 ± 0,003 Веднъж годишно Да 

Желязо  0,200 mg/l 0,053 ± 0,001 Веднъж годишно Да 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

 
Показател  Концентрация в 

почвите 

(базово състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

- - - - - - 

 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 
 

Дата на 

инцидента 

Описание 

на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 
 
 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на   

             инсталацията 

 
Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 
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