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УВОД 
 
• Наименование на инсталацията, за който е издадено комплексно разрешително (КР) 
Златна Панега Цимент АД  
Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 
 

Инсталация за производство на циментов клинкер в ротационни пещи: 
 

т. 3.1.а), т. 5.1.е),  
т. 5.2.а), 5.2.б) и т. 5.3.2.в) 

Инсталация за производство на цимент (Циментови мелници №№ 8 и 9) т.5.1.е) и 5.3.2.в) 
Оборудване за механично третиране на отпадъци (инсталация за 
шредиране на отпадъци) 

т. 5.1.в) и т. 5.3.2. б) 

Съхраняване на опасни отпадъци  т. 5.5 
 
• Адрес по местонахождение на инсталацията 
5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2 
•    Регистрационен номер на КР 
КР № 76/2005, актуализирано с Решение № 76-Н0-И0-А3/2017г. 
• Дата на подписване на КР 
27.12.2005 
•    Дата на влизане в сила на КР 
14.01.2006 
• Оператора   на   инсталацията,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на 
разрешителното 
„Златна Панега Цимент”АД 
• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора 
5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2, тел.02/8820101, факс 02/8820201, 
ekaterina.shilegarska@titan.bg  
• Лице за контакти 
Екатерина Шилегарска 
• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 
5760, с. Златна Панега, ул. Шипка № 2, тел.02/8820221, факс 02/8820201, 
ekaterina.shilegarska@titan.bg  
 
• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите 
 
Инсталация за производство на циментов клинкер 
Добитите в кариерата суровини, варовик и мергел, заедно с желязна добавка се смилат в мелниците 
за суровини и постъпват в пещите, където се изпичат и след протичането на сложни химични процеси 
се получава междинен продукт – клинкер.  
 
Инсталация за производство на цимент 
Клинкерът заедно с добавките, необходими за производството на различните марки цимент, както и 
редуциращите добавки за хром, постъпват в циментовите мелници, където се смилат и готовия 
цимент посредством пневматичен транспорт постъпва в силозите за цимент. Част от него преминава 
през автонасипните товарища, а  останалата през опаковъчната машина за пакетирането му в торби 
по 25 и 50 кг. 
 
 
 

mailto:ekaterina.shilegarska@titan.bg
mailto:ekaterina.shilegarska@titan.bg
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Оборудване за механично третиране на отпадъци (инсталация за шредиране на отпадъци) 
Инсталацията се използва за преработка на отпадъчни материали с цел получаване на качествено 
алтернативно гориво, което да замести конвенционалните такива, използвани в производството на 
цимент. Входящият материал за инсталацията се състои главно от следните  компоненти, които 
представляват нерециклируеми отпадъци от бита, опаковки, производствени отпадъци: отпадъчни 
пластмаси, фолиа, пластмасови и композитни опаковки; хартия, картон, дърво (палети и др.); текстил; 
каучук и др. 
 
Обхват 
3.6.1. Циментова мелница 9 и съоръженията за транспорт и съхранение на материали са изградени 
и въведени в експлоатация в началото на 2017г. 
3.6.14. Системите за обезпрашаване в Инсталация за производство на циментов клинкер и 
Инсталация за производство на цимент са оптимизирани към края на 2017г. Извършени са 
измервания на емисиите на прах от всички модернизирани източници. Резултатите от измерванията 
са предоставени в РИОСВ-Плевен с Доклади от извършени СПИ. 
 
Докладване 
4.1. Годишните произведени количества на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС (1) 

Инсталации Позиция на дейността, 
приложение № 4, ЗООС 

Годишни количества 
2017г. Капацитет 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС: 

1. 

Инсталация за 
производство на 
циментов клинкер в 
ротационни пещи: 

т. 3.1.а) 
2 635 t/24h циментов 

клинкер; 
3 500 t/24h циментов 

клинкер; 

т. 5.1.е) 
0 t/24h опасни отпадъци 

(R5); 
289 t/24h опасни 

отпадъци (R5); 

т. 5.2.а) 
2.65 t/h неопасни 

отпадъци (R1); 
26 t/h неопасни 
отпадъци (R1); 

т. 5.2.б) 
5.37 t/24h опасни 

отпадъци (R1); 
150 t/24h опасни 

отпадъци (R1); 

т. 5.3.2.в) 
60.38 t/24h шлака и 

пепел (R5) 
540 t/24h шлака и 

пепел (R5) 
- пещ №4  1 269 t/24 h 1 750 t/24 h 
- пещ №5  1 367 t/24 h 1 750 t/24 h 

2. 

Инсталация за 
производство на цимент 
(Циментови мелници 
№№ 8 и 9) 

т.5.1.е) 0 t/24h опасни отпадъци; 
410 t/24h опасни 

отпадъци; 

т. 5.3.2.в) 59.66 t/24h шлака и 
пепел 

2 880 t/24h шлака и 
пепел 

 3. 

Оборудване за 
механично третиране на 
отпадъци (инсталация за 
шредиране на отпадъци) 

 111.98 t/24h; 240 t/24h; 

т. 5.1.в) 
10.35 t/24h опасни 

отпадъци; 
54 t/24h опасни 

отпадъци; 

т. 5.3.2. б) 
101.63 t/24h неопасни 

отпадъци; 
240 t/24h неопасни 

отпадъци; 

4 
Съхраняване на опасни 
отпадъци  

т. 5.5 < 8 000 8 000 тона 

(1) Допълнителна информация за работните часове и произведените количества за 2020г. е представена 
в Приложение 2 „Допълнителни данни и изчисления”, т.1. 
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• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 
• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 
• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
Басейнова Дирекция Дунавски район – център Плевен 
 
4.2.1. Прилага се И-ОС 00-11 „Определяне на равнището на активност на инсталацията”. 
4.2.2. Годишното производство на инсталациите по условие 2 е докладвано в таблицата по Условие 
4.1.  
 
УРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
5.1. Разработени са всички инструкции и се съхраняват на площадката на завода.  
5.2. Прилагат се всички инструкции за мониторинг на технически и емисионни показатели, които се 
изискват в КР.  
5.3. Прилагат се П 9.1-02 “Оценяване на резултатността спрямо околната среда”.  
5.4. Прилага се П 9.1-02 „Оценяване на резултатността спрямо околната среда”. При несъответствие 
се действа съгласно П 10.2-01 „Несъответствия и коригиращи действия”, част от интегрираната 
система за управление въведена в „Златна Панега Цимент” АД. 
5.5. Прилага се П 6.4-01 „Изисквания на нормативните актове и други изисквания. Оценяване на 
съответствието с изискванията”.  
5.6. Извършва се документиране в съответствие с изискванията на условията в КР. 
5.7. На площадката се съхранява списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на 
инсталацията. Списъкът се поддържа в електронен вариант на заводската мрежа и се актуализира 
при промяна на нормативната уредба, засягаща дейността на завода. Преглед на ДВ се извършва 
веднъж седмично. Ръководният персонал се уведомява по имейл или на производствени 
оперативки. При необходимост се извършват обучения. 
 
УВЕДОМЯВАНЕ 
7.1. Няма регистрирани аварийни ситуации за 2020г.  
7.2. Не са правени приемни изпитвания през 2020г.. 
7.3. Не са правени приемни изпитвания през 2020г. 
7.4. За всяка планирана промяна се уведомяват съответните компетентни органи. 
7.5. Няма регистрирани аварийни ситуации и замърсявания от дейностите извършвани на 
площадката на завода през 2020г. 
7.6. Няма възникнала непосредствена заплаха за екологични щети от дейностите извършвани на 
площадката на завода през 2020г. 
7.7. Няма възникнала непосредствена заплаха за екологични щети от дейностите извършвани на 
площадката на завода през 2020г. 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
 
Използване на вода 
8.1.1. Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) в завода се 
извършва съгласно изискванията на разрешително за водоползване № 2528/18.10.2018, издадено от 
Басейнова Дирекция Дунавски район-център Плевен. Водата използвана за питейно-битови нужди 
се доставя до площадката на предприятието въз основа на договор с „ВиК” ООД Ловеч 
№335/09.05.2011г.  
8.1.2. Вж. табл.1  
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Таблица 1 

Източник на вода 
Количество за ед. 

продукт, съгласно КР 
m3/t клинкер 

Използвано количество за 
ед. продукт 

m3/t клинкер 
Съответствие 

Езеро Зл. Панега – свежа вода 
Инсталация за производство 
на циментов клинкер в 
ротационни пещи 

1 0.22 Да 

Езеро Зл. Панега – свежа вода 
Инсталация за производство 
на цимент 

0.7 0.01 Да 

 
8.1.3. Изразходваните количества се отчитат съгласно показанията на измервателните устройства, 
посочени в условието.   
8.1.4. Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на Суровинни мелници №№ 4 и 5, Пещи 
№№ 4 и 5 и Циментови мелници №№8 и 9. 
8.1.6. Прилага се процедура за управление на водата, използвана за производствени и битови нужди. 
Заводът изготвя месечни доклади, включващи информация за мониторинга на качеството на водите, 
потреблението, поддръжката и ремонта на водоснабдителната и канализационната система, както и 
на пречиствателните съоръжения. Съхраняват се записи от  проверки, забелязани отклонения, 
възникнали аварии, дейностите и времето за тяхното отстраняване.  
8.1.7.1. Прилага се инструкция за управление на водата. През 2020г. консумацията на свежа вода за 
охлаждане в инсталациите попадащи в обхвата на Приложение IV на ЗООС е отчетена чрез 
монтирани водомерни устройства на съоръженията.     
8.1.7.2. Прилага се П 8.5-07 „Управление на водата“. При несъответствия се прилага П 10.2-01 
„Несъответствия и коригиращи действия“. 
8.1.7.3. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, 
установените течове и предприетите коригиращи действия се записват както в документите за 
поддръжка на фирмата, занимаваща се с тази дейност, така и в месечните отчети (виж условие 8.6.1).  
8.1.8.1. Виж таблица 1. 
 
Използване на енергия 
8.2.1. Вж. табл. 2 
Таблица 2 

Електроенергия/ Топлоенергия Количество за единица 
продукт, съгласно КР MWh/t 

Използвано количество за 
единица продукт, MWh/t Съответствие 

Електроенергия     
Инсталация за производство на 

циментов клинкер в 
ротационни пещи 

0.145 0.103 Да 

Електроенергия 
Инсталация за производство на 

цимент 
0.035 0.034 Да 

Електроенергия 
Оборудване за механично 

третиране на отпадъци 
0.126 0.125 Да 

 
8.2.3. Прилагат се П 7.2-02 „Поддържане и ремонт на оборудването”, ИО 07-01 „Експлоатация, 
поддръжка и ремонт на ръкавен филтър”, ИО 07-02 „Експлоатация, поддръжка и ремонт на 
електрофилтър”,  ИО 07-03 „Експлоатация, поддръжка и ремонт на хибриден филтър”, ИО 08-01 
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„Електроподдръжка и електроремонт на ръкавен филтър”, ИО 08-02 „Електроподдръжка и 
електроремонт на електрофилтър”, ИО 08-03 „Електроподдръжка и електроремонт на хибридни 
филтри”.  
8.2.4.1. Прилага се ИР 08-01 „Измерване и документиране на консумацията на електроенергия“. 
8.2.4.2. Прилага се ИР 08-01 „Измерване и документиране на консумацията на електроенергия“. При 
несъответствия се прилага П 10.2-01 „Несъответствия и коригиращи действия“. 
8.2.4.3. Резултатите сe документират съгласно П 7.2-02 „Поддържане и ремонт на оборудването“. 
8.2.5.1. Виж таблица 2. 
8.2.5.2. Виж условие 8.2.1. и 8.2.3. През 2020г. не се наблюдават несъответствия. 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА 
8.3.1.1. Виж таблица 3.1 
 
Таблица 3.1  

Суровини Количество за ед. продукт,  
съгласно КР, t/t продукт 

Количество за ед. продукт, 
t/t продукт Съответствие 

Инсталация за производство на циментов клинкер в ротационни пещи 

Варовик 1.00 0.64 Да 

Мергел 1.20 0.90 Да 

Амонячен реагент 0.008 0.0002 Да 

Инсталация за производство на цимент 

Клинкер  1.00 0.84 Да 

Гипс 0.06 0.002 Да 

Варовик 0.6 0.07 Да 

Добавка за редуциране на 
разтворим хром VI 0.003 0.001 Да 

 
8.3.1.2. Виж таблица 3.2  
Таблица 3.2  

Горива Количество за ед. продукт, 
съгласно КР, t/ t продукт 

Количество за ед. 
продукт, t/ t продукт Съответствие 

Инсталация за производство на циментов клинкер в ротационни пещи 

Въглища 0.22 0.08 Да 

Петрококс 0.18 0.001 Да  

Природен газ 164.58 Nm3/t 12.71 Nm3/t Да  

Инсталация за производство на цимент 

Природен газ 4.20 3.14 Да 

 
8.3.2.1. Прилага се И-ОС 00-05 „Консумация и съхранение на суровини, добавки и горива”. 
8.3.2.2. Прилага се И-ОС 00-05 „Консумация и съхранение на суровини, добавки и горива”. През 
2020г. не са отчетени несъответствия между количествата на консумираните суровини, добавки и 
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горива с тези посочени в КР. При несъответствия се прилага П 10.2-01 „Несъответствия и коригиращи 
действия“. 
8.3.3.1. Виж таблици 3.1. и 3.2. 
8.3.3.2. Виж таблици 3.1. и 3.2. 
 
СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ 
 
8.3.4.1. Циментът е класифициран, етикетиран и опакован като опасна смес съгласно изискванията  
на CLP 1272/2008. В тази връзка се издадоха нови ИЛБ за цимента,  в съответствие с Регламент 
878/2020г. Добави се информация за Уникален идентификатор на формулата (UFI номер), гранична 
стойност при работа с респирабилен прах от кристален силициев диоксид и др. 
Всички химични вещества и препарати/смеси, използвани на площадката, са снабдени с ИЛБ. През 
2020г. продължи процесът по събиране от доставчиците на актуализирани ИЛБ съгласно Регламент 
830/2015 и Регламент 878/2020.  
Използваните химични вещества като добавки в цимента имат направена регистрация по REACH.  
8.3.4.1.1. Отдел „Снабдяване” изисква ИЛБ от доставчиците на опасни вещества и смеси. След 
получаване на ИЛБ, същите се сканират и прикачват към материалния номер, под който веществото 
е записано в системата SAP. Хартиени екземпляри се съхраняват в складово стопанство и 
медицинският център на територията на завода. Изградената електронна папка с наличните ИЛБ на 
устройство W://, до което имат достъп всички работници в завода, се поддържа и актуализира при 
получаването на нов ИЛБ.  
8.3.4.1.2. Съхранението се извършва съгласно изискванията на информационните листове за 
безопасност. Спазва се одобрената от РИОСВ-Плевен оценка на безопасността на съхранението на 
опасни химични вещества и смеси.  
8.3.4.1.3. Опасните химични вещества се съхраняват в складовете за съхранение посочени в 
Приложение 1 от Решение 76-Н0-И0-А3/2017г. През 2020г. местата за съхранение бяха обозначени с 
нови табели с актуални пиктограми за класове на опасност. 
8.3.4.2. В случай на промяна в местата за съхранение на опасни химични вещества в РИОСВ ще бъде 
представено актуализирано Приложение 1.  
8.3.5.1. Резултатите са документирани в протоколи от направени 2 бр. проверки. Откритите 
несъответствия са свързани с неправилно съхранение на някои материали, липса на етикети, 
маркиращи вида на съхраняваното вещество и неговата опасност, разминавания в опасностите на 
продукта и тези в ИЛБ, както и с неподредени или замърсени площадки. Предприети са действия за 
отстраняване на откритите несъответствия. Прилагат се някои постоянни мерки, като запечатване на 
купчините със специални химични вещества, които да не позволяват разпрашаване; оросяване; 
избягване на извънгабаритно товарене; товарене и разтоварване от малка височина. 
8.3.6.1. Виж условие 8.3.5.1 
 
ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
 
Работа на пречиствателното оборудване 
9.1.1. На територията на завода се експлоатират пречиствателните съоръжения, описани в условие 
9.1.1. на КР. Изпълнението на Условие 16.8.5. е потвърдено от РИОСВ-Плевен с Констативен протокол 
№ КР-17/20.09.2017г. и Доклад от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително. 
9.1.2. Има изготвена инструкция съгласно условието. Пречиствателните съоръжения се експлоатират 
и поддържат в съответствие с нейните изисквания.  



 

 

9 

 

9.1.3. Прилага се И-ОС 00-07 “Поддържане на оптимален работен режим на съоръженията за 
пречистване на отпадъчни газове”. 
9.1.3.1. Прилага се И-ОС 00-07 „Инструкция за поддържане на оптимален работен режим на 
съоръженията за пречистване на отпадъчни газове”. Виж условие 9.1.5.3. 
9.1.4.1. Виж условие 9.1.3.1. 
9.1.5.1. Монтирани са датчици за непрекъснат мониторинг на диференциалното налягане на 
ръкавните филтри на площадката. Данните се записват и съхраняват в архивиращата системата. 
9.1.5.2. Проверките на всички филтри на производствената площадка се записват в САП системата на 
завода. В нея могат да се проследят както проверките, така и вида и времетраенето на извършените 
регулярни ремонтни дейности, както и такива извършени след настъпили аварийни ситуации. 
Попълват се и инспекционни листове при проверка на филтрите.   
9.1.5.3. Показанията на филтрите се следят от операторите на отделните съоръжения. Оценка на 
съответствието се извършва по време на работа на инсталацията и филтъра към нея. При забелязани 
отклонения на контролираните параметри операторът се обажда в отдела по поддръжка и те 
отстраняват идентифицираните несъответствия. През 2020г. всички проблеми, възникнали при 
работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове на площадката на завода, като 
скъсани или забити ръкави на ръкавните филтри, са отстранени своевременно.  
  
Емисии от точкови източници 
9.2. Осреднени данни от извършения през годината непрекъснат мониторинг и резултатите от 
периодичния мониторинг са представени в таблица 2 от Приложение 1. Подробна информация 
относно непрекъснатите и периодични измервания на емисиите в отпадъчните газове е представена 
в Годишните доклади за СНИ, както и в докладите от СПИ, представяни в РИОСВ Плевен през 
изминалата година. От предоставената в тях информацията се вижда, че през 2020г. не са 
регистрирани превишения на НДЕ за емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от 
производствените дейности на площадката.  
Други точкови източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в условието, не са 
експлоатирани.   
През 2020г. следните изпускащи устройства не са били в експлоатация: 
Комин №4 към Складов силоз III – през 2008г. е променена схемата на пречистване на отпадъчните 
газове от силозите за сурово брашно, като е предвидено всеки силоз да се обезпрашава от собствено 
пречиствателно съоръжение (ръкавен филтър). Складов силоз III не е бил в експлоатация от 2008г. 
насам. 
Комини №19, 20 и 25 в цех Циментови мелници – всички изпускащи устройства са извадени от 
експлоатация и впоследствие разрушени през 2016г. Изпълнението на Условие 16.8.5. е потвърдено 
от РИОСВ-Плевен с Констативен протокол № КР-17/20.09.2017г. и Доклад от проверка по изпълнение 
на условия в комплексно разрешително. 
Направена е реконструкция на вентилаторите на Комини № 16, 17, 18, 22, 24, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51 
и 52 с цел подобряване обезпрашаването на някои от съоръженията в цех Пещи и цех Циментови 
Мелници. Доказателства за извършените реконструкции са представени в РИОСВ-Плевен. 
9.2.1.1. Условието се изпълнява.  
9.2.1.2. Нормата за CO от 8000 mg/Nm3 не е превишавана през 2020г. В РИОСВ Плевен е представен 
Годишен доклад за 2020г. за собствени непрекъснати измервания на емисиите от пещи 4 и 5, където 
са представени подробно резултатите от измерванията на СО през годината. 
9.2.4. Прилага се П 9.1-02  ”Оценяване на резултатността спрямо околната среда”. При несъответствия 
се прилага П 10.2-01 ”Несъответствия и коригиращи действия”. 
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Неорганизирани емисии 
9.3.1. Емисиите от инсталацията по Условие 2 на КР се изпускат организирано през описаните в 
Условие 9.2. изпускащи устройства. 
9.3.2. Прилага се инструкция И-ОС 00-06 „Идентифициране и минимизиране на неорганизираните 
емисии”. Един път годишно се прави оценка на източниците на неорганизирани емисии на 
площадката и се изготвя програма с мерки за ограничаването или премахването им.  
Основните източници и видове неорганизирани емисии, идентифицирани през 2020г. са следните: 

- Не добро уплътняване или скъсани уплътнения на някои съоръжения в цеховете;  
- Прахови емисии от открити площи за съхранение на суровини, горива и добавки;  
- Запушени тръби към обезпрашителните системи в някои от цеховете. 
- Износени колена и пукнатини по газоходите. 

Предприети мерки: 
- Цялостно и непрекъснато оросяване на заводската площадка и чувствителните зони; 
- Уплътняване на съоръженията; 
- Отпушване на запушени газоходи; 
- Подмяна на скъсани ръкави;  
- Заваряване на пукнатите тръби и подмяна на износените колена; 
- Избягване на извънгабаритно товарене и товарене и разтоварване от малка височина;  

9.3.3. Виж условие 9.3.2. 
9.3.4. Предприемат се всички необходими мерки за ограничаване на неорганизираните емисии, в 
съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005.   
 
Интензивно миришещи вещества 
9.4.1. Не се допуска разпространението на миризми извън площадката на завода. 
9.4.2. Няма постъпили оплаквания за разпространени миризми от дейността на предприятието. 
9.4.3. Прилага се П 9.1-02 „Оценяване на резултатността спрямо околната среда”. За елиминиране на 
евентуални миризми от инсталацията за шредиране на алтернативни горива е закупено 
специализирано оборудване за впръскване на студен аерозол. За образуването на студения аерозол 
в машината се поставя химичен препарат, който е класифициран като не опасен и за който има 
предоставен от доставчика ИЛБ. Формирания студен аерозол се използва и за борба с насекоми.  
За редуциране на неприятните миризми се прилагат мерки като: 
 прави се внимателен подбор на алтернативните горива, отчитайки техните качествени 

характеристики; 
 не се допуска продължителен престой на отпадъците, съдържащи органични съставки; 
 опасните отпадъци, съдържащи органични съставки, се доставят и съхраняват само в добре 

затворени опаковки, водоустойчиви и на закрито в халето на инсталацията; 
 осигурява се добра вентилация; 
 обработеният отпадък се подава за изгаряне посредством затворен пневматичен транспорт; 
 поддържа се добра логистика. 
 

Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на въздуха 
9.5.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката, 
не водят до нарушаване на нормите за качество на въздуха.  

Извършват се измервания в най-близките населени места при експлоатация на кариери „Златна 
Панега“ и „Коритна“, и при нормален работен режим на заводските мощности. Не са констатирани 
нарушения на нормите.    
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Собствен мониторинг  
9.6.1.1. През 2020г. са извършвани СНИ на ИУ № 1, 2, 10, 13, 14, 21 и 54, които са работили съгласно 
изискванията на Таблици 9.6.1 и 9.6.2. Средногодишни резултати от извършените собствени 
непрекъснати измервания са представени в таблица 2 от Приложение 1.  
9.6.1.2. СНИ на ИУ № 1 и 2 се извършват съгласно Таблица 9.6.1 и изискванията на глави 8 и 9 от 
Наредба № 4 от 05.04.2013г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. 
9.6.1.2.1. СНИ на ИУ 10, 13, 14, 21 и 54 се извършват съгласно Таблица 9.6.2 и изискванията на Наредба 
№ 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 
9.6.1.2.2. Измерват се параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл.48 от 
Наредба № 6/26.03.1999г. 
9.6.1.3. Съхранението и предоставянето на резултатите от проведените СНИ се извършва в 
съответствие с Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, 
обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати 
измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници.  
9.6.1.3.1. В РИОСВ-Плевен са предоставени месечни доклади с резултатите от СНИ, както и годишни 
доклади в съответствие с изискванията на Наредба № 4/05.04.2013г. и Наредба № 6/26.03.1999г. 
9.6.1.4. През 2020г. общата продължителност на периодите, свързани с неработещи пречиствателни 
съоръжения не превишава 120 часа. 
9.6.1.5. Не е допусната експлоатация на инсталациите повече от 10 денонощия без функционираща 
апаратура за СНИ, както е посочено в годишните доклади за собствени непрекъснати измервания на 
емисиите за 2020г., предоставени на РИОСВ-Плевен. 
9.6.1.5.1. Пещите за производство на клинкер се експлоатират в съответствие с изискванията на глава 
4 и глава 10 от Наредба 4/05.04.2013г. 
9.6.2. Резултатите от извършените през 2020г. СПИ са представени в таблица 2 на Приложение 1. СПИ 
на показателите по таблица 9.6.1, са извършени в съответствие с изискванията на глави 8 и 9 от 
Наредба № 4/05.04.2013 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Извършени са СПИ на 
емисиите на прах на всички ИУ, неподлежащи на СНИ, както и на емисиите на общ органичен 
въглерод на двата комина на Шредиращата инсталация, съгласно изискванията на таблици 9.6.3 и 
9.6.4, и разпоредбите на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.  
9.6.3. СПИ са възложени на акредитирана лаборатория – СЖС България ЕООД. Измерени са 
параметрите на газовите потоци съгласно Глава 5 и чл.22 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина 
за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници. 
9.6.4. След извършване на измервания на HCl и HF не са констатирани превишения на нормите за 
допустими емисии за тези показатели. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ Плевен, 
както и в таблица 2 на Приложение 1. 
9.6.5. Данните са представени в таблица 1 на Приложение 1. Годишните количества на веществата, 
които се докладват в рамките на Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, се изчисляват 
съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 
Таблица с всички данни, използвани за изчисление на годишните емисии, е представена като част от 
настоящия доклад. По-подробна информация за начина на изчисление на емисиите е представена в 
Приложение 2 „Допълнителни данни и изчисления”, т.2. 
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9.6.6. Изготвен е План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на „Златна Панега 
Цимент” АД, съгласувано от РИОСВ-Плевен с писмо изх. № 4652/27.11.2017г. и от ИАОС с писмо изх. 
№ 3481/13.12.2017г. 
9.6.7.1. Максималният дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и 
честотата на мониторинг за всяко ИУ по условия 9.6.1.1 и 9.6.2 се документират и съхраняват на 
площадката на завода.  
9.6.7.2. Данните са представени в таблици 1 и 2 от Приложение 1. Протоколите от СНИ и СПИ са 
предоставени в РИОСВ Плевен. 
9.6.7.3. Резултатите се съхраняват в протокол за идентифициране на неорганизираните емисии на 
площадката за завода. Виж Условие 9.3.2. 
9.6.7.4. В случай на постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на 
площадката, те ще бъдат документирани и съхранявани. 
9.6.7.5. Прилага се П 9.1-02 ”Оценяване на резултатността спрямо околната среда”. При 
несъответствия се прилага П 10.2-01 ”Несъответствия и коригиращи действия”. През 2020г. не са 
регистрирани превишения на контролираните показатели. 
9.6.7.6. Виж условия 9.6.7.1, 9.6.7.2, 9.6.7.3, 9.6.7.4 и 9.6.7.5. 
9.6.7.7. Данните са представени в таблица 3 от Приложения 1. 
 
Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 
Производствени отпадъчни води 
10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения 
10.1.1.1. На площадката на завода се експлоатират съоръженията изброени в условието. 
10.1.1.2. За всяко от посочените в Условие 10.1.1.1 съоръжения е определен контролиран параметър, 
оптимални стойности и честота на мониторинга. 
10.1.1.2.1. Изготвена е работна процедура П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.1.1.2.2. Извършва се мониторинг на пречиствателните съоръжения, съгласно изискванията на 
Условие 10.1.1.2. 
10.1.1.2.3. Изготвена е работна процедура П 8.5-07 „Управление на водите”. В нея, както и в 
техническата и проектна документация на съоръженията, са заложени изискванията за проверка и 
поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения. 
10.1.1.3.1. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.1.1.4.1. Прилага се П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.1.1.4.2. Следят се нивата на утайките и в случай, че е превишена допустимата дебелина на слоя 
или се открият промени в състоянието на филтрите, се извършва почистване и подмяна на 
филтриращия материал. Резултатите от извършените проверки се записват в Дневник на 
пречиствателните съоръжения, като се предоставя на Отговорника за управление на водите за 
определяне на бъдещи коригиращи или превантивни действия. 
10.1.1.4.3. Виж условие 10.1.1.4.2. 
10.1.1.4.4. За контролиран параметър на съоръженията изброени в Условие 10.1.1. е определено 
нивото на утайката в изходните камери. През 2020г. не е извършвано почистване на утаителите на 
площадката на завода, тъй като при проверките не е установена необходимост.  
 
Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 
10.1.2.1. Отпадъчните води от дейностите на площадката се заустват в десен приток (дере) на река 
Златна Панега при спазване на условията посочени в таблица 10.1.2.1. Информация е представена в 
таблица 4 от Приложение 1. 
10.1.3.1. Смесения поток отпадъчни води, заустван от площадката на завода не нарушава качеството 
на водата на река Златна Панега. 
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10.1.3.2 Прилага се оценка на възможността за изпускане на опасни вещества в резултат на аварийна 
ситуация и инструкция за определяне на мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията 
при залпови замърсявания с отпадъчни води при аварийни ситуации. Водите преминават през 
система от пречиствателни съоръжения, така че да се намали до минимум възможността от 
изпускане на залпови замърсявания при неработещи пречиствателни съоръжения. През 2020 г. не е 
имало залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Златна Панега. 
10.1.4.1. Изготвен е План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на „Златна 
Панега Цимент” АД, съгласувано от РИОСВ-Плевен с писмо изх. № 4652/27.11.2017г. и от ИАОС с 
писмо изх. № 3481/13.12.2017г. 
10.1.4.2. Извършва се мониторинг на смесения поток отпадъчни води, съгласно изискванията на 
таблица 10.1.4.2. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. 
10.1.4.3. Прилага се П 8.5-07 „Управление на водите”. При несъответствия се прилага П 10.2-01 
”Несъответствия и коригиращи действия”. 
10.1.4.4. Данните са представени в таблица 1 на Приложение 1. Годишните количества на веществата, 
които се докладват в рамките на Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, се изчисляват 
съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). По-подробна информация за начина на 
изчисление на емисиите е представена в Приложение 2 „Допълнителни данни и изчисления”, т.3. 
10.1.4.5. Годишните количества са представени в таблица 1 от Приложение 1. 
 
Охлаждащи води 
Работа на пречиствателните съоръжения 
10.2.1.1. На площадката на завода се експлоатира флотатор, като съоръжение за пречистване на 
охлаждащите води преди връщането им за повторна употреба. 
10.2.1.2. За флотатора има налична документация от доставчика на съоръжението. Определени са 
параметрите, които е необходимо да бъдат следени (визуална проверка за наличие на масла и 
неразтворени вещества в съдовете, ниво на запълване на ходрфобните чували и др.), честотата на 
техния мониторинг и отговорните за това лица, така че да се осигури безпрепятствената работа на 
съоръжението и да се ограничат до минимум възможните аварийни ситуации. Резултатите от 
извършените проверки се записват в Дневник на пречиствателните съоръжения, като се предоставят 
на Отговорника за управление на водите за определяне на бъдещи коригиращи или превантивни 
действия.  
10.2.1.2.1. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.2.1.2.2. Извършва се мониторинг на пречиствателните съоръжения, съгласно изискванията на 
Условие 10.2.1.2. 
10.2.1.2.3. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”. В нея, както и в техническата и проектна 
документация на съоръжениeтo, са заложени изискванията за проверка и поддръжка на 
техническата и експлоатационната му изправност. 
10.2.1.3.1. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.2.1.4.1. Прилага се П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.2.1.4.2. Изготвен е Дневник на пречиствателните съоръжения, в който се записва информация за 
направените проверки и наличните констатации. Въз основа на тях, в случай на необходимост, се 
определят коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката. 
10.2.1.4.3. Виж условие 10.2.1.4.2. 
10.2.1.4.4. През 2020г. са правени ежеседмични проверки на флотатора, като всички открити 
несъответствия са записани в Дневника на пречиствателните съоръжения, който се съхранява на 
площадката на завода. Всички извършени планови или аварийни ремонтни дейности също са 
описани в дневника.  
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Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 
10.2.2.1. Отпадъчните води от дейностите на площадката се заустват в десен приток (дере) на река 
Златна Панега при спазване на условията посочени в таблица 10.1.2.1. Информация е представена в 
таблица 4 от Приложение 1. 
10.2.4.1. Мониторинг на охлаждащи води са извършени съгласно изискванията на Условие 10.1.4.1. 
Резултатите от мониторинга на смесения поток отпадъчни води са представени в Таблица 4 от 
Приложение 1.   
 
Битово-фекални води 
Работа на пречиствателните съоръжения 
10.3.1.1. На площадката на завода се експлоатират съоръженията изброени в условието. 
10.3.1.2. За ПСБОВ има налична документация от доставчика на съоръжението. Определени са 
параметрите, които е необходимо да бъдат следени (ниво на утайката в механичното стъпало на 
станцията, работа на оросителните системи в биологичното стъпало и др.), честотата на техния 
мониторинг и отговорните за това лица, така че да се осигури безпрепятствената работа на 
съоръжението и да се ограничат до минимум възможните аварийни ситуации. Резултатите от 
извършените проверки се записват в Дневник на пречиствателните съоръжения, като се предоставят 
на Отговорника за управление на водите за определяне на бъдещи коригиращи или превантивни 
действия.  
10.3.1.2.1. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.3.1.2.2. Извършва се мониторинг на пречиствателните съоръжения, съгласно изискванията на 
Условие 10.3.1.2. 
10.3.1.2.3. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”. В нея, както и в техническата и проектна 
документация на съоръжението, са заложени изискванията за проверка и поддръжка на 
техническата и експлоатационната му изправност. 
10.3.1.3.1. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”.  
10.3.1.4.1. Изготвена е П 8.5-07 „Управление на водите”. 
10.3.1.4.2. Виж условие 10.3.1.2.  
10.3.1.4.3. Изготвен е Дневник на пречиствателните съоръжения, в който се записва информация за 
направените проверки и наличните констатации. Въз основа на тях, в случай на необходимост, се 
определят коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката. 
10.3.1.4.4. През 2020г. са правени ежеседмични проверки на ПСБОВ, всички открити несъответствия 
са записани в Дневника на пречиствателните съоръжения, който се съхранява на площадката на 
завода. Всички извършени планови или аварийни ремонтни дейности също са описани в дневника.  
 
Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 
10.3.2.1. Мониторинг на битовите води са извършени съгласно изискванията на таблица 10.3.2.1. 
Сравнението на измерените показатели с индивидуалните емисионни ограничения е направено в 
таблица 4 от Приложение 1. 
10.3.3.1. Битовите води, като част от смесения поток отпадъчни води, заустван от площадката на 
завода, не нарушава качеството на водата на река Златна Панега. 
10.3.3.2. Прилага се оценка на възможността за изпускане на опасни вещества в резултат на аварийна 
ситуация и инструкция за определяне на мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията 
при залпови замърсявания с отпадъчни води при аварийни ситуации. През 2020 г. не е имало залпови 
изпускания на замърсяващи вещества в р. Златна Панега. 
10.3.4.1. Мониторинг на битово-фекалните води се извършени съгласно изискванията на таблица 
10.3.4.1. Анализите и пробовземането се извършват от акредитирана лаборатория. 
10.3.4.2. Прилага се П 8.5-07 „Управление на водите”.  Количеството на заустените през 2020г. води 
е представено в Басейнова Дирекция за Управление на Водите Дунавски Район- гр. Плевен в 
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Декларация по чл. 194б от ЗВ. Количеството заустени води е представено и в таблица 4 от 
Приложение 1. 
10.3.4.3. Прилага се П 8.5-07 „Управление на водите”. 
 
Дъждовни води 
 
Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 
10.4.1.1. Спазват се изискванията на таблица 10.1.2.1. 
10.4.3.1. Спазват се изискванията на таблица 10.1.4.1. Информация е представена в таблица 4 от 
Приложение 1. 
10.5. Въведена е процедура, обхващаща всички дейности, свързани с водите на територията на 
завода (П 8.5-07 „Управление на водите”). Всеки месец външна фирма, занимаваща се с поддръжката 
и ремонта на водоснабдителната и канализационната система на територията на завода, прави 
проверки и при забелязани отклонения или възникнали аварии отстранява повредите. Всички 
дейности по процедурата се документират в ежемесечни отчети. 
10.6. Златна Панега Цимент е представила в БД Дунавски район с център гр. Плевен Декларация, 
съгласно чл.194б от Закона за водите. 
10.7.1. Резултатите от мониторинга на отпадъчните води се документират в протоколите на 
акредитираните лаборатории, които го извършват. 
10.7.2. Резултатите се документират. 
10.7.3. Броят на извършените през годината проверки е докладван в таблица 4 от Приложение 1. 
През годината няма установени несъответствия. 
10.7.4. Информацията се съхранява на площадката на завода. 
10.7.5. Количествата са посочени в Таблица 1 от Приложение 1. Количествата на замърсителите не 
надвишават пределните количества. 
10.7.6. Нормите за ефективност при изпускането на замърсители са представени таблица 4а от 
Приложение 1.  
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Образуване на отпадъци 
11.1.1 Генерираните на площадката на завода отпадъци през 2020г. са представени в таблица 5 от 
Приложение 1.  
11.1.2. Прилага се П 9.1-02 “Оценяване на резултатността спрямо околната среда”. Относно нормите 
за ефективност при образуването на отпадъците, такава е определена за отпадъци с код 10 13 13 и 
19 12 10. Съгласно цитираната процедура ежемесечно се водят вътрешнозаводски отчетни карти, 
като за отпадък 10 13 13 такава не се прави. Отпадъкът се измерва съгласно ИР 02-12 Замерване на 
прахоуноса на пещ. Резултатите от измерванията се предоставят в отдел „Опазване на околната 
среда” ежемесечно от „Производствена Дирекция”.  
  
Приемане на отпадъци за третиране 
11.2.1. През 2020г. с цел извършване на операции по оползотворяване (R1, R5, R12 и R13) на 
площадката са приемани отпадъците посочени в Таблица 4. Приетите количества не превишават 
определените количества в КР № 76/2005г.:  
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Таблица 4 

№ Код на 
отпадъка Наименование на отпадъка Количество, 

т/г 

1 03 03 07 Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на 
целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон 469.516 

2 04 02 09 Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, 
пластомер) 364.432 

3 04 02 22 Отпадъци от обработени текстилни влакна 13.030 
4 07 02 13 Отпадъци от пластмаси 72.693 
5 07 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 274.973 
6 10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 13 692.760 

7 10 01 05 Tвърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при 
десулфуризация на отпадъчни газове 24 940.321 

8 10 06 01 Шлаки от първия и втория етап на производство 22 586.922 
9 10 12 06 Отпадъчни леярски форми 1.952 
10 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0.090 
11 15 01 02 Пластмасови опаковки 0.026 
12 15 01 05 Композитни/многослойни опаковки  10.754 

13 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества 2.743 

14 15 02 02* 
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 
6.363 

15 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 19.682 

16 16 01 03 Излезли от употреба гуми 5 573.860(1) 
17 16 01 19 Пластмаси 2.250 
18 16 03 05* Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества 0.560 
19 19 12 04 Пластмаса и каучук  12 519.360 
20 19 12 08 Текстилни материали 1 312.167 

21 19 12 10 Гoрими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от 
отпадъци) 213.781 

22 19 12 11* Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества 1 959.525 

23 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 2 931.386 

24  Текстил 192.067 
25 - Цигари 4.250 
26  Канабис 0.038 

 (1 )В посоченото количество влизат 5547.201т гуми и 26.659т каучуков отпадък.   
 
11.2.2. Заводът има сключени договори с всички фирми, от които приема отпадъци, използвани като 
добавки при производството на клинкер и цимент, и като алтернативни горива. В договорите се 
уточняват всички условия, при които отпадъците могат да се приемат на площадката на завода. 
11.2.2.1. Отпадъците, които се приемат на територията на завода, постъпват на площадката с 
необходимите съпроводителни документи: 
 за не опасни отпадъци:  
- Съпроводителен документ (приемо-предавателен протокол). 
- Документ за превоз съгласно изискванията на Регламент 1013/2006 за извършените 

трансгранични превози на отпадъци. В съответствие с изискванията на регламента до 3 дни след 
доставката заинтересованите страни са уведомявани за полученият отпадък.   
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- Копия от документа за нотификация, съдържащи писмени съгласия и условията на 
заинтересованите компетентни органи по превоза на отпадъка. 

- Приложение VII придружаващо отпадъците извън нотификационен режим. 
 за опасни отпадъци: 
- Идентификационен документ съгласно Наредба 1/2014. 
- Инструкция за действия при аварии. 
- Документ за превоз съгласно изискванията на Регламент 1013/2006 в случай на 

трансграничен превоз на отпадъци. 
- Копия от документа за нотификация, съдържащи писмени съгласия и условията на 

заинтересованите компетентни органи по превоза на отпадъка. 
През 2020г. опасни отпадъци не са били превозвани / внасяни от други страни членки на ЕС или 

държави извън него.   
11.2.2.2. Относно използваните алтернативни суровини към клинкера се прилага ИР 09-08 
„Инструкция за оценяване на алтернативни суровини/горива” и П-8. 4-02 „Входящ контрол на 
закупени продукти ”.  
Относно алтернативните горива, след попълване на документа за „профила на отпадъка” при 
неопасен отпадък се прави анализ на представителна проба, предоставена от генератора и при 
добри резултатите се взима решение за тестване. 
При опасен отпадък освен „профила на отпадъка” се осигуряват инструкции за безопасна работа и 
специфични изисквания при работа с отпадъка, листове за безопасност (MSDS) на замърсителя, 
инструкции за мерките в случай на инцидент или спешен случай. Целта е да се направи правилната 
оценка на материала и на всички потенциални рискове. На база на информацията се прави оценка 
на риска. Одобряването на отпадъка за анализ на проба, тестване и последващи регулярни доставки 
се извършва от отговорните лица по оперативния и качествения контрол, здраве и безопасност и 
опазването на околната среда на фирмата. Приемането на отпадъка се потвърждава чрез изготвяне 
на протокол. 
Контрола на параметрите на отпадъците и пригодността им с производствения процес се прави в 
съответствие с ИР 09-08, която включва: 

- Първоначален входящ контрол чрез комплексни, регламентирани проверки, анализи и/или 
изпитвания.  

- Оценяване чрез придобиване на информация и обратна връзка по отношение на 
използването, качествата и въздействието на доставените горива върху процеса. 

- Индустриален тест – доставяне и влагане при производствени условия. 
- Преглед - взимане на решение за последващо влагане на горивата.  

Въведена е Инструкция за пробовземане и анализ на алтернативни горива, която включва: 
- Пробовземане от доставения материал. 
- Пробовземане от полученото инженерно гориво. Подготовка на пробата. 
- Анализ на пробите за калоричност, съдържание на влага, хлориди, сяра, пепел, летливи 

органични съединения, тежки метали – Epsilon 5 анализ, измерване на рН. 
11.2.2.3. Извършва се проверка и съхранение на документацията, придружаваща отпадъците 
(приемо-предавателни протоколи, идентификационни документи за опасни отпадъци, писмена 
инструкция за действия при аварии, документи за превоз и копие на одобрена нотификация при 
трансграничен превоз на отпадъци). Измерват се количествата на отпадъците, които постъпват на 
територията на завода и се взимат представителни проби. Постъпилите количества се отразяват в 
отчетните книги заверени от РИОСВ Плевен. 
 
Предварително съхраняване на отпадъци  
11.3.1. В таблица 5 на Приложение 1 са посочени количествата на образуваните отпадъци през 
годината. Таблицата отразява и количествата отпадъци, които подлежат на временно съхранение 
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към края на 2020г. За отпадъците, за които в графата за временно съхранение е отбелязано „Не”, 
информацията означава, че няма налично количество, което да се съхранява към края на годината. 
В таблица 6 на Приложение 1 са посочени генерираните количества отпадъци, които са 
оползотворени на площадката или предадени на фирми с разрешителни по чл. 35 от ЗУО през 2020г.  
11.3.2. На територията на завода няма отпадъци съхранявани повече от 3 години. Образуваните 
отпадъци регулярно се предават на фирми с разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО или се 
оползотворяват в завода. 
11.3.3. Образуваните отпадъци се събират разделно на определените за целта площадки за 
предварително съхранение. в съответствие с изискванията на ПМС № 53/19.03.1999г. 
11.3.3.1. В случай на планирана промяна на мястото на съхранение на образуваните на площадката 
отпадъци актуализирано Приложение 7 „Площадки за съхраняване на отпадъци” ще бъде 
представено в РИОСВ-Плевен. 
11.3.4. Опасните отпадъци се съхраняват на площадките за предварително съхранение на отпадъци. 
Те са обозначени с табели с наименованието и кода на отпадъците, които се съхраняват. Съдовете, в 
които се съхраняват отпадъците също са обозначени с табели с наименованието, кода на отпадъците 
и надпис „опасен отпадък”. 
11.3.5. Отпадък 20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти, се  съхранява на предвидената за 
целта площадка (Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително 
горива, междинни продукти и отпадъци” № 26), която е бетонирана и отделена от останалите 
съоръжения. Образуваното през 2020г. количество е предадено на фирма с разрешително по чл.35 
от ЗУО.   
11.3.6. Отпадък Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) се събира и съхранява разделно, върху 
каптажни вани на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни материали, включително 
горива, междинни продукти и отпадъци” № 20. Осигурена е достатъчно вентилация. Предвидената 
площадка е бетонирана, затворена и без връзка с канализацията. През 2020г. такива отпадъци не са 
образувани, тъй като поддръжката на транспортните средства на завода е възложена на външна 
фирма. 
11.3.7. Отпадъчните масла с кодове 13 01 10*, 13 02 05*, 13 03 07*, 13 06 06*, и утайките от 
маслоуловителни шахти 13 05 03* се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, 
спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 19, която е 
бетонирана, затворена, обозначена и отделена от останалите съоръжения. Варелите са затворени и 
поставени върху каптажни вани, в които в случай на разлив се събира разлятото количество и се 
връща във варелите. През 2020г. са образувани отпадъци с кодове 13 01 10* и 13 05 03*. Отпадък с 
код 13 01 10* е предаден на фирма с разрешително по чл. 35 от ЗУО. Малка част от отпадък с код 13 
05 03* е оползотворен в циментовите пещи, а по-голямата част от него е предадена на фирма с 
разрешително по чл. 35 от ЗУО.  Информация е представена таблица № 6 на Приложение № 1. Към 
края на 2020г. не се съхраняват отпадъци с тези кодове.  
11.3.8. Отпадък с код 17 01 07 се съхраняват на „Площадка за съхраняване на суровини, спомагателни 
материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци” № 22, която е обозначена и има 
трайна настилка.  
Количествата генерираните през 2020г. са използвани за възстановяване на нарушени терени, 
определени от кмета на община Ябланица. Малка част е останала за съхранение на площадката на 
завода към края на 2020г., както е  посочено в таблица 5 на Приложение 1. 
Площадката е разположена в рамките на завода и отговаря на изискванията на Прил. 9 от Наредбата 
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 
11.3.9. На територията на завода отпадъците се събират разделно, като не се смесват опасни с други 
отпадъци, както и оползотворими с неоползотворими такива. На площадката не се извършва 
разреждане на отпадъци. 
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11.3.10. Прилага се И-ОС 00-08 „Инструкция за събиране, транспортиране и временно съхранение на 
отпадъци” и в случай на несъответствие се действа по П 10.2-01 „Несъответствия и коригиращи 
действия”. Документите се съхраняват, съгласно изискванията на Интегрираната система за 
управление. 
 
Транспортиране на отпадъците 
11.4.1. Всички отпадъци, изнасяни извън територията на завода се транспортират от фирми, 
притежаващи регистрационен документ по ЗУО, след предварително сключен договор.  
11.4.2. Опасните отпадъци, изнасяни извън завода, се предават на външни фирми след попълване и 
изпращане на „Идентификационен документ съгласно Приложение 8 на Наредба 1/2014”, както и 
изготвена „Писмена инструкция за действие при аварии”. 
11.4.3. Изготвят се и се съхраняват документите съгласно изискванията на Наредба за изискванията 
за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, в случай на транспортиране 
на отпадъци. 
 
Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 
11.5.1. Всички отпадъци, генерирани на територията на завода, се предават единствено на фирми 
притежаващи необходимите документи съгласно ЗУО след предварително подписан договор. 
11.5.2. През 2020г. на територията на завода е извършвана операция по оползотворяване, 
обозначена с код R1 на отпадъците посочени в таблицата: 
 
Таблица 5 (1) 

Код Наименование Оползотворено 
количество, т/г 

Разрешено 
количество, т/г 

03 03 07 
Механично отделени отпадъци от процеса на 
получаване на целулоза чрез развлакняване 

на отпадъчна хартия и картон 
469.516 30 000 

10 12 06 Отпадъчни леярски форми 1.952 95 000 
15 01 05 Композитни/многослойни опаковки 10.754 15 000 

15 01 10*  
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества 

2.743 
10 000 15 01 10* от 

площадката 0 

15 02 02*  Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества 

6.363 

5 000 
15 02 02* от 
площадката 1.150 

04 02 09 Отпадъци от смесени материали 
(импрегниран текстил, еластомер, пластомер) 364.432 

36 000 

04 02 22 Отпадъци от обработени текстилни влакна 13.030 

15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

19.682 

15 02 03 от 
площадката 14.250 

19 12 08 Текстилни материали 1 267.167 
07 02 13 Отпадъци от пластмаси 287.144 

42 000 
07 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 274.973 
15 01 02 Пластмасови опаковки 0.026 
16 01 19 Пластмаси 2.250 
19 12 04 Пластмаса и каучук 13 275.56 
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15 01 01  
Хартиени и картонени опаковки 

0.090 
20 000 15 01 01 от 

площадката 7.100 

16 03 05* Органични отпадъци, съдържащи опасни 
вещества 0.560 20 500 

19 12 10 Гoрими отпадъци (RDF – модифицирани 
горива, получени от отпадъци) 213.781 50 000 

19 12 11* 
Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 
отпадъци, съдържащи опасни вещества 

1 959.525 25 000 

19 12 12 
Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 
2 926.386 25 000 

16 01 03 Излезли от употреба гуми 4038.616 15 000 
13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти (собствени) 0.120 5 000 

 Текстил 192.067 - 
- Цигари 4.250 - 
- Канабис 0.038 - 

(1) Количеството на оползотворените през 2020г. с код R1 отпадъци се различава от количествата декларирани 
в Доклада за годишните емисии на СО2, поради факта, че съгласно Плана за мониторинг на емисиите на СО2 
количеството на консумираните отпадъци се изчислява по консервативен подход, така че част от използваните 
през 2020г. количества вече са декларирани, като оползотворени през 2019г., а някои от включените като 
използвани в Доклада за годишните емисии на СО2 количества, ще бъдат реално използвани през 2020г.    
 
Оползотворените с код R1 отпадъци от собствената дейност са показани в таблица 6 на Приложение1. 
Общото оползотворено количество отпадъци за 2020г. по това условие на КР е както следва: 
Таблица 5.1. (1) 

 Норма, 150т/24ч Норма, 26т/ч Съответствие 
Опасни отпадъци, т/24ч 5.37 - Да 
Неопасни отпадъци, т/ч - 2.65 Да 

(1)По-подробна информация за начина на изчисление на оползотворените отпадъци е представена в 
Приложение 2 „Допълнителни данни и изчисления”, т.4. 
 
11.5.2.1. Процентното разпределение на различните топлоносители при производството на клинкер 
се следи от Дирекция ”Производство” чрез масов и топлинен баланс на материалите и горивата, 
които влизат в пещите. За 2020г. получената топлина от оползотворяването на опасни отпадъци е 
2.43% от общото количество топлина, необходима за производството на циментов клинкер.  
11.5.2.2. Използваните, като алтернативни горива, опасни отпадъци отговарят на изискванията 
посочени в условие 11.5.2.2. 
За всички алтернативните горива, се изготвя „профил на отпадъка”, в който се описват основните 
характеристики на отпадъка, химичния му състав и физичните му характеристики, опасните свойства 
(за опасните отпадъци). 
При доставка на опасен отпадък, освен „профил на отпадъка”, се осигуряват инструкции за безопасна 
работа и специфични изисквания при работа с отпадъка, листове за безопасност (MSDS) на 
замърсителя, инструкции за мерките в случай на инцидент или спешен случай. Целта е да се направи 
правилната оценка на материала и на всички потенциални рискове. На база на информацията се 
прави оценка на риска. 
Относно контрола на параметрите на отпадъците и пригодността им с производствения процес се 
прилага ИР 09-08 Инструкция за оценяване на алтернативни суровини/горива, която включва: 

- Първоначален входящ контрол чрез комплексни, регламентирани проверки, анализи и/или 
изпитвания.  
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- Оценяване чрез придобиване на информация и обратна връзка по отношение на 
използването, качествата и въздействието на доставените горива върху процеса. 

- Индустриален тест – доставяне и влагане при производствени условия. 
- Преглед - взимане на решение за последващо влагане на горивата.  
- Прилага се Инструкция за пробовземане и анализ на алтернативни горива, която включва: 

 Пробовземане от доставения материал. 
 Пробовземане от полученото инженерно гориво. Подготовка на пробата. 
 Анализ на пробите за калоричност, съдържание на влага, хлориди, сяра, пепел, летливи 

органични съединения, тежки метали – Epsilon 5 анализ, измерване на рН. 
Отпадъци, съдържащи PCB, не са оползотворявани през 2020г. 
11.5.3. През 2020г. в Инсталация за производство на циментов клинкер е извършванa операция по 
оползотворяване, обозначена с код R5 на следните отпадъци: 
Таблица 6 

Код Наименование Оползотворено 
количество, т/г 

Разрешено 
количество, т/г 

01 04 12 
Отпадъци от преработване и други отпадъци от 

промиване и пречистване на полезни изкопаеми, 
различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11 

728.362 42 000 

10 06 01 Шлаки от първия и втория етап на производство (фаялит) 22 158.764  42 000 
16 01 03 Излезли от употреба гуми 546.097 6 000 

 
Оползотворените с код R5 отпадъци от собствената дейност са показани в таблица 6 на Приложение 
1 (10 13 13). 
 
Общото оползотворено количество отпадъци за 2020г. по това условие на КР е както следва: 
Таблица 6.1. (1) 

 Норма, 289т/24ч Норма, 540т/24ч Съответствие 

Опасни отпадъци, т/24ч 0 - Да 

Неопасни отпадъци, т/24ч - 60.382 Да  
(1) По-подробна информация за начина на изчисление на оползотворените отпадъци е представена в 

Приложение 2 „Допълнителни данни и изчисления”, т.5. 
 

11.5.4. През 2020г. в Инсталация за производство на цимент e извършванa операция по 
оползотворяване, обозначена с код R5 на следните отпадъци: 
 
Таблица 7 

Код Наименование Оползотворено 
количество, т/г 

Разрешено 
количество, т/г 

10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 13 643.983 650 000 

10 01 05 
Tвърди отпадъци от реакции на основата на 

калций, получени при десулфуризация на 
отпадъчни газове 

23 062.398 95 000 

  
Опасни отпадъци не са оползотворявани като добавка в цимента. 
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Общото оползотворено количество отпадъци за 2020г. по това условие на КР е както следва: 
 
Таблица 7.1 (1) 

 Количество Съответствие 
Норма за общо количество отпадъци- 2 880т/24ч 59.66 Да 

(1) По-подробна информация за начина на изчисление на оползотворените отпадъци е представена в 
Приложение 2 „Допълнителни данни и изчисления”, т.7. 

 
11.5.4.1. През 2020г. е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R12 в Инсталация 
за шредиране на следните отпадъци: 
 
Таблица 8 

Код Наименование Оползотворено 
количество,т/г 

Разрешено 
количество, т/г 

03 03 07 
Механично отделени отпадъци от процеса на 
получаване на целулоза чрез развлакняване 

на отпадъчна хартия и картон 
469.516 30 000 

10 12 06 Отпадъчни леярски форми 1.952 95 000 
15 01 05 Kомпозитни/многослойни опаковки 10.754 15 000 

15 01 10*  Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 2.743 10 000 

15 02 02*  

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества 

7.513 5 000 

04 02 09 Отпадъци от смесени материали 
(импрегниран текстил, еластомер, пластомер) 364.432 

36 000 
04 02 22 Отпадъци от обработени текстилни влакна 13.030 

15 02 03  Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

19.682 

15 02 03 от площадката 14.250 
19 12 08 Текстилни материали 1 267.167 
07 02 13 Отпадъци от пластмаси 287.144 

42 000 
07 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 274.973 
15 01 02 Пластмасови опаковки 0.026 
19 12 04 Пластмаса и каучук 13 275.560 
15 01 01  

Хартиени и картонени опаковки 
0.090 

20 000 
15 01 01 от площадката 7.100 

16 01 19 Пластмаси  2.250  

19 12 10 Гoрими отпадъци (RDF – модифицирани 
горива, получени от отпадъци) 213.781 50 000 

19 12 11* 
Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 
отпадъци, съдържащи опасни вещества 

1 959.525 25 000 

19 12 12 
Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 
2 926.386 25 000 

-  Текстил 192.067 - 
- Цигари 4.25 - 
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Общото оползотворено количество отпадъци за 2020г. по това условие на КР е както следва: 
 
Таблица 8.1.(1) 

 Количество Съответствие 
Норма за общо количество отпадъци, 

240т/24ч 111.98 Да 

Норма, 54т/24ч  
(за опасни отпадъци) 10.35 Да 

Норма, 240т/24ч  
(за неопасни отпадъци) 101.63 Да 

(1)По-подробна информация за начина на изчисление на оползотворените отпадъци е представена в 
Приложение 2 „Допълнителни данни и изчисления”, т.6. 
  
11.5.4.2. През 2020г. не е извършвана операция по оползотворяване с код R9. 
11.5.4.3. Отпадъкът с код 17 01 07  Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 е използван за възстановяване на нарушени терени, 
определени от кмета на община Ябланица. 
11.5.5.  През 2020г.  не са съхранявани отпадъци на площадки с № 14, 15 и 16. Отпадък с код 16 01 03 
Излезли от употреба гуми се съхраняват на открити „Площадки за съхраняване на суровини, 
спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и отпадъци”  № 12 и 12а в 
кариера „Златна Панега”. Площадките са с постоянна настилка. На площадки с № 14б и 14с се 
съхраняват неопасни отпадъци, подлежащи на шредиране. 
11.5.6. През 2020г. е извършена операция по оползотворяване, обозначена с код R13, на отпадък с 
код 10 01 05. Отпадъците са съхранявани на площадка № 4-7 от „Ген план с площадки за временно 
съхранение на отпадъци на територията на „Златна Панега Цимент”АД”. Отпадък с код 10 01 02 
Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища се съхранява в силози (площадка № 9 от Ген плана). 
Отпадъците, използвани като добавки към клинкера (01 04 12 и  10 06 01) се съхраняват на 
определената за целта площадка № 3. 
11.5.7. Съоръженията за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R13 
отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/ 19.03.1999г. 
11.5.8. Не се съхраняват повече от 8000т опасни отпадъци. 
11.5.9. На площадката не са съхранявани отпадъци за срок по-дълъг от 3 години. 
11.5.10. Образуваните отпадъци на площадката приоритетно се предават за оползотворяване на 
фирми с разрешително по чл. 35 от ЗУО или се оползотворяват в завода. 
 
Обезвреждане на отпадъците 
11.6.1. За обезвреждане се предават смесените битови отпадъци на общинското депо в Ябланица на 
база на сключен договор.  
 
Контрол и измерване на отпадъците 
11.7.1. Месечните количества отпадъци се отчитат чрез вътрешнозаводски отчетни карти, които 
отговорниците по управление на отпадъците попълват всеки месец и предоставят на отговорника по 
управление отпадъците за завода. Месечните количества се попълват в отчетните книги по 
отпадъците съгласно изискванията на Наредба 1/2014г. 
11.7.2. Прилагат се П 9.1-02 „Оценяване на резултатността спрямо околната среда“ и И-ОС 00-08 
„Инструкция за събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци ”.   
11.7.3. Прилага се П 9.1-02 „Оценяване на резултатността спрямо околната среда“. Всеки месец се 
извършва оценка, като се следи да не се надвишават разрешените годишни количества за всеки 
отпадък. Код 10 13 13, за който има определена норма за ефективност, се измерва съгласно ИР 02-
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12 „Измерване на прахоуноса на пещ“. Прави се сравнение на количеството за тон клинкер с 
разходната норма в КР. 
 
Анализи на отпадъците 
11.8.1. Няма отпадъци с огледален код. 
11.8.2. Основното охарактеризиране на битовите отпадъци се възлага на депото. 
11.8.2.1. При необходимост вземането на пробите и изпитването на отпадъците ще бъде направено 
съгласно изискванията на условие 11.8.2. 
11.8.3. Анализирането на отпадъците ще бъде извършено от акредитирана лаборатория. 
 
Документиране и докладване 
11.9.1. Дейностите по управление на отпадъците са документирани и докладвани съгласно 
изискванията на Наредба № 1/2014г. Годишните отчети са изпратени до ИАОС в срок.  
11.9.2. Годишните количества на генерираните отпадъци са представени в таблица 5 от Приложение 
1. Информация за количествата отпадъци, генерирани по месеци, както и измерените количества на 
приетите и оползотворените отпадъци се съхраняват в отчетните карти и в отчетните книги за 
отпадъци.  
11.9.3. Относно третираните и транспортираните отпадъци няма установени несъответствия.  
11.9.3.1. През 2020г. на територията на завода са приети, оползотворени и съхранявани следните 
количества отпадъци: 
 
Таблица 9(1) 

Код на 
отпадъка Описание на отпадъка Получени 

(т) 
Оползотворени 

(т) 

Налични към 
края на 2020 

(т) 

01 04 12 

Отпадъци от преработване и други отпадъци от 
промиване и пречистване на полезни 

изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 
и 01 04 11 

0 728.362 0 

03 03 07 
Механично отделени отпадъци от процеса на 

получаване на целулоза чрез развлакняване на 
отпадъчна хартия и картон 

469.516 469.516 0 

04 02 09 Отпадъци от смесени материали (импрегниран 
текстил, еластомер, пластомер) 364.432 364.432 0 

04 02 22 Отпадъци от обработени текстилни влакна 13.030 13.030 0 
07 02 13 Отпадъци от пластмаси 72.693 287.144 0 
07 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 274.973 274.973 0 
10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 13 692.760 13 643.983 101.191 

10 01 05 
Tвърди отпадъци от реакции на основата на 

калций, получени при десулфуризация на 
отпадъчни газове 

24 940.321 23 062.398 2866.5237 

10 06 01 Шлаки от първия и втория етап на производство 2 2586.922 22 158.764 2528.428 
10 12 06 Отпадъчни леярски форми 1.952 1.952 0 
15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0.090 0.090 0 
15 01 02 Пластмасови опаковки 0.026 0.026 0 
15 01 05 Композитни/многослойни опаковки  10.754 10.754 0 

15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни вещества 2.743 2.743 0 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи 6.363 6.363 0 
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за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 
опасни вещества 

15 02 03 
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 

19.682 19.682 0 

16 01 03 Излезли от употреба гуми 5 573.860 4 584.713(2) 2835.427 
16 01 19 Пластмаси 2.250 2.250 0 

16 03 05 Органични отпадъци, съдържащи опасни 
вещества 0.560 0.560 0 

19 12 04 Пластмаса и каучук 12 519.360 13 275.560 0 
19 12 08 Текстилни материали 1 312.167 1 267.167 45.000 

19 12 10 Гoрими отпадъци (RDF – модифицирани горива, 
получени от отпадъци) 213.781 213.781 0 

19 12 11* 
Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 
отпадъци, съдържащи опасни вещества 

1 959.525 1 959.525 0 

19 12 12 
Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 
2931.386 2926.386 5.000 

- Текстил 192.067 192.067 0 
- Цигари 4.250 4.250 0 
- Канабис 0.038 0.038 0 

(1) Посочените количества са за отпадъците, които са получени от други фирми, оползотворени и налични към 
края на 2020г. 
(2) Посочено е цялото количество оползотворени гуми (с код R1 и код R5). 
 
11.9.4. Документацията по Условие 11 се съхранява на площадката за срок не по-кратък от пет 
календарни години. Информацията се предоставя на компетентния орган при поискване. 
11.9.5. Не се изпускат замърсители  в почвата. Преносите извън площадката на опасни отпадъци се 
докладват. 
 
ШУМ 
 
Емисии 
12.1.1. През 2020г. бяха извършени измервания на нивата на звуково налягане по границите на 
работната площадка. Резултатите не показват превишения на граничните стойности на еквивалентно 
ниво на шум по границата на площадката и в мястото на въздействие. Не са въвеждани в 
експлоатация нови инсталации. 
 
Контрол и измерване 
12.2.1. Спазва се изискването на условието. Виж условие 12.1.1. 
12.2.2. Прилага се П 9.1-02 „Оценяване на резултатността спрямо околната среда”. 
12.2.3. Прилага се П 9.1-02 „Оценяване на резултатността спрямо околната среда” и в случай на 
несъответствие се действа по П 10.2-01 „Несъответствия и коригиращи действия”.  
 
Документиране и докладване 
12.3.1. Измерванията се документират в доклади от собствени периодични измервания, които се 
изпращат в РИОСВ Плевен и се съхраняват на площадката. 
12.3.2. Документират се резултатите от оценката на съответствието. 
12.3.3. През 2020г. на територията на “Златна Панега Цимент” АД не са постъпвали оплаквания за 
високи нива на шумови емисии от живущи около площадката. Виж Условие 12.1.1.   
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ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 
Опазване на почвата от увреждане 
13.1.1. На територията на площадката няма тръбопроводи или оборудване, разположени на открито, 
които да бъдат проверявани съгласно това условие. 
13.1.2. Прилага се „Инструкция за действие при разлив (екологичен инцидент) на рискови, опасни 
вещества и продукти и последващото третиране на генерираните отпадъци”. Разливите се 
почистват/преустановяват в рамките на по-малко от 12 часа след откриването им. През 2020г. са 
регистрирани следните разливи: 

• Разлив на хидравлично масло в помещението на Шредиращата инсталация. В следствие на 
повредена допълнителна помпа за охлаждане на масло към втори шредер се излива хидравлично 
масло, тип Shell Tellus S2 M 68. Този тип масло не е класифицирано като опасно за хората или околната 
среда съгласно изискванията на CLP 1272/2008. Разливът е формиран изцяло върху бетоновата 
площадка на халето на инсталацията.Няма изтичане на масло в канализационната система Разлятото 
масло не е имало допир до почвите или подземните води. 
13.1.3. Въведена е процедура, обхващаща всички дейности, свързани с водите на територията на 
завода (П 8.5-07 „Управление на водите”). Всеки месец външна фирма, занимаваща се с поддръжката 
и ремонта на водоснабдителната и канализационната система на територията на завода, прави 
проверки и, при забелязани отклонения или възникнали аварии, отстранява повредите.  
13.1.4. Не се съхраняват течности в съдове с нарушена цялост. Дизеловото гориво се съхранява в 
резервоар, който разполага със система за регистриране на възможните течове. През 2020г. е 
направена проверка от специализирана фирма. Не са открити проблеми. 
Всички отпадъчни масла и добавки се съхраняват във варели и контейнери с ненарушена цялост. 
Резервоарът за амонячен реагент е двустенен и е оборудван със сензор, който сигнализира за 
евентуално изтичане на реагент между двете стени. 
13.1.5. Не се планира използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при 
изграждане на съоръжения и конструкции. 
 
Условия за мониторинг на почвата 
13.1.6.1. Изготвен е План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на „Златна 
Панега Цимент” АД, съгласувано от РИОСВ-Плевен с писмо изх. № 4652/27.11.2017г. и от ИАОС с 
писмо изх. № 3481/13.12.2017г.  
13.1.6.2. Извършва се собствен мониторинг на почвите на площадката на завода, съгласно 
изискванията на таблица 13.1.6.2. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани 
лаборатории. 
 
Документиране и докладване 
13.2.1. Резултатите от изпълнението на инструкциите се документират и се съхраняват на 
площадката. 
13.2.2. Резултатите от собствения мониторинг на почви се съхраняват на площадката на завода и се 
предоставят при поискване. 
13.2.3. През 2020г. не са правени анализи на почвата. Резултатите от последните са предоставени в 
РИОСВ-Плевен с ГДОС за 2014г. 
13.2.4. В случай на предприемане на допълнителни мерки за опазване на почвата те ще бъдат 
документирани и съхранявани на площадката.  
13.2.5. Виж Условие 10.5 и Условие 13.1.2. 
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ 
 
14.1. Разработена е „Процедура за управление на промяната”. За всяка планирана организационна 
и техническа промяна се изисква одобрението на заинтересованите страни и съответно се взимат 
под внимание рисковете от извършването й.  
Всички технически промени се отразяват в Аварийния план.  
14.2. Предприемат се всички необходими мерки за предотвратяване на аварии.  
14.3. Всички аварийни ситуации се записват в Доклади  за разследване съгласно П 10.2-02 
КЛАСИФИЦИРАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ . През 2020г. не са регистрирани 
аварийни ситуации, имащи потенциално влияние върху компоненти на околната среда.  
14.4. Златна Панега Цимент уведомява РИОСВ Плевен за всички възникнали на площадката 
извънредни случаи. През 2020г. не са регистрирани концентрации на вредни вещества над 
емисионните норми, непланирани емисии, инциденти със замърсяване на повърхностни или 
подземни води, при които да се изисква намеса на общината. 
 
ПРЕХОДНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА (пускане, спиране, внезапни спирания и други) 
 
15.1. Прилагат се технологични инструкции, които включва условията на пускане и спиране на 
пречиствателните съоръжения към отделните инсталации: 
- ИР 02-07 Осъществяване и контролиране на технологичния процес на изпичане на суровинно 
брашно. 
- ИР 02-09 Инструкция за работа с Хибриден филтър и Електро-филтър „Елекс”. 
- ИР 04-02 Осъществяване и контролиране на технологичния процес дозиране и смилане на 
цимент. 
15.2. Въведени са технологични инструкции. 
15.3. Документират се в съответствие с ИР 02-07 и ИР 04-02. 
15.4. Всички процеси, извършвани в инсталациите по условие 2 се описват и данните се съхраняват и 
предоставят при поискване. 
15.5. През 2020г. инсталациите не са работили при анормални режими на работа.  
15.6. Дизелово гориво ще бъде използвано в ЦМ8 само при проблем с доставките на природен газ. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ  
16.1. В случай на предвидено прекратяване на дейността на инсталациите по Условие 2 или на части 
от тях, РИОСВ-Плевен ще бъде уведомена своевременно. 
16.2. При прекратяване на дейността на инсталацията или части от тях притежателят на настоящото 
разрешително ще изготви и представи в РИОСВ-Плевен подробен план. 
16.2.1. Условието ще бъде изпълнено при необходимост. 
16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталацията или части от тях притежателят на 
настоящото разрешително ще изготви и представи в РИОСВ-Плевен подробен план. 
16.4. В случай на необходимост планът ще бъде актуализиран. 
16.5. През 2020г. не са закривани дейности на площадката. 
16.6. Не се предвижда закриване на инсталациите и дейности по Приложение №4 от ЗООС. 
16.7. Циментова мелница № 9 беше въведена в експлоатация през 2017г. План за прекратяване на 
дейността на циментови мелници №№ 2, 3, 4 и 6 е представен в РИОСВ-Плевен през 2015г. 
16.8.5. От площадката на завода са премахнати следните сгради и съоръжения: 
- Стар склад за клинкер и обособената в него площадка за съхранение на отпадъци; 
- Циментови мелници №№ 5 и7 и прилежащата към тях сграда и ИУ №19 и ИУ №20; 
- Ръкавен филтър към дозаторни везни (ИУ №25). 



 

 

28 

 

16.8.6. Площадката за извършване на операция по оползотворяване с код R13 на отпадъци, които да 
бъдат обработвани в шредиращата инсталация, е премахната. 
 


