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Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда/ГДОС/ 
 

 

“Хан Омуртаг “АД притежава Комплексно разрешително /КР/ №200-Н1/2009г. 

актуализирано с решение №200-Н1-ИО- А1/2012г. Настоящият Годишен доклад по околна 

среда /ГДОС/ е изготвен на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2. от цитираното 

КР, в което притежателят на разрешителното се задължава да изготвя, публикува и представя 

ежегодно в РИОСВ град Шумен годишен доклад. Годишният доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се представя в срок до 31 

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

 

Настоящият доклад е изготвен съгласно Методика за реда и начина за контрол на 

Комплексното разрешително и Образец на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено Комплексно разрешително утвърдена със Заповед №РД - 

806/31.10.2006 г. на Министъра на ОСВ. 

 

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 Комисия за Европа/ИКЕ/ на ООН за регистри на 

емисии и трансфер на замърсяванията /PRTR/. Освен това включва резултатите от 

собствения мониторинг през 2014г. 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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 1.УВОД 

 
1.1.Наименование на инсталацията: 

  “Хан Омуртаг” АД 

 

1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията. 

 гр. Шумен, “Варненско шосе” 

 

1.3.Регистрационен номер на КР. 

       200-Н1/2009 

 

1.4.Дата на подписване на КР: 

       17.11.2009г. 

 

1.5.Дата на влизане в сила на КР: 

       01.01.2010г. 

 

1.6.Оператор на инсталацията: 

”Хан Омуртаг“АД 

 

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

гр. София, ул. ”Славянска” № 13 

 

1.8.Лице за контакти: 

 Мария Стоянова - Гл. еколог, тел:0887112332 e-mail: m.stoyanova@kai.bg 

 

Недка Панайотова Пенева,  длъжност – еколог 

  

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

гр. Шумен, ”Варненско шосе”, тел./факс: 054 / 830 169;  

e-mail: nedka@group.kai.bg 

 

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

Инсталация за изработване на керамични продукти- облицовъчни подови и стенни 

керамични плочки. 

 

Производството на керамични плочки е поредица от последователни етапи, които могат 

да бъдат обобщени по следния начин:  

 

 Подготовка на суровините;  

 Пресоване и сушене на суровата плочка;  

 Изпичане с или без глазиране; 

 Допълнителни обработки; 

 Сортиране и опаковане. 
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 Подготовка на суровините 

   Керамичният процес започва с подбор на суровините, необходими за състава на масата. 

Това основно са глини, каолин, фелдшпат, пясък и карбонати. Тъй като се използват 

природни суровини, необходимо е предварително хомогенизиране, за да се гарантират 

необходимите характеристики на продукта. 

В цех “Масоподготовка” подаваната глина се обработва до нужната консистенция, която 

се постига чрез навлажняване и смилане на суровините.  

След първото смесване на компонентите на масата, сместта обикновено се подлага на влажно 

смилане(при което размера на частиците не надвишава 200 микрона) и разпрашаване. 

Понастоящем влажното смилане и последващото разпрашаване са най-широко прилаганите 

методи при производството на керамични плочки чрез еднократно изпичане, което се дължи 

на техническите подобрения, които осигуряват. 

При влажното смилане суровините се подават в топкови мелници. Част от водата, 

съдържаща се получената суспензия (шликер) се отстранява чрез разпрашаване, за да се 

получи маса с необходимата влага. Разпрашаването е най-широко използваният 

влагоотнемащ метод в производството на керамични плочки. При него фините капчици от 

впръсканата суспензия влиза в контакт с горещ въздух, получавайки се прах с ниско 

съдържание на влага. 

Съдържанието на влага в шликера обикновено варира до 0,45 кг вода/кг сухо вещество. 

Процесът на разпрашаване намалява съдържанието на влага до 0,05-0,07 кг вода/кг сухо 

вещество. Разпрашаването се извършва по следния начин:  

 Всмукване и впръскване на шликер.  

 Образуване и подаване на горещ газ.  

 Изсушаване чрез контакт на горещия газ и капките шликер.  

 Отделяне на получения прах от газовете.  
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 Формоване 

    Сухото пресоване (при 5-7% съдържание на влага) с хидравлични преси е най-популярният 

метод за формоване на плочките. Формоването става чрез механично компресиране на прес-

праха в матрица и е един от разходно най-ефективните формовъчни методи за получаване на 

керамични изделия с правоъгълна форма. 

 

 

 Сушене 

При сушенето се отстранява влагата чрез загряване с топъл въздух. След формоването, 

суровата плочка се изсушава, за да се намали съдържанието на влага до подходящо ниско 

ниво за последващите етапи на глазиране и изпичане. В сушилните, които обикновено се 

използват в керамичната промишленост, топлината се предава основно чрез насочване на 

горещи газове към повърхността на плочката и по-слабо чрез излъчване от тези газове и от 

стените на сушилнята към повърхността на плочката. Суровите плочки се изсушават в 

хоризонтални сушилни. След формоването, суровите плочки се поставят в сушилнята, 

където се подлагат на въздействието на горещ газ.  

 

 

 Изпичане 

Изпичането е един от най-важните етапи в производството на плочки, тъй като повечето 

характеристики на плочките зависят от него. Това са механична якост, постоянност на 

размерите, химическа устойчивост, възможност за почистване, огнеустойчивост и др. През 

този процес под въздействието на висока температура протичат физични и химични процеси, 

при които изделията придобиват свойствата необходими при употребата им. Процесът на 

изпичане се подразделя на 4 зони:  

 

 Доизсушаване; 
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 Загряване; 

 Изпичане; 

 Охлаждане. 

 
  

 Глазиране 

     Глазирането включва нанасяне на един или повече слоя глазура с обща дебелина 75-500 

микрона върху повърхността на плочките по различни методи. Глазирането се прави за да 

осигури на изпечените продукти редица технически и естетически свойства, като 

непромокаемост, възможност за почистване, лъскавина, цветност, структура на 

повърхността, както и химическа и механична устойчивост. Глазурата, така както и 

керамичната маса, е направена от редица неорганични суровини. Основният компонент на 

глазурата е кварца, както и други елементи, действащи като спояващи (основи, бор, цинк и 

др.), за създаване на непрозрачност (цирконий, титан и др.) и като оцветители (желязо, хром, 

кобалт, манган и др). Има голямо разнообразие от глазури в зависимост от типа на продукта, 

температурата на изпичане и желания ефект и характеристики на готовия продукт. 

 

 

◦ Сортиране и опаковане 

     Това е завършващият етап от производството на керамични плочки. Сортирането се прави 

чрез автоматични системи с механично оборудване и контрол върху повърхността на 

плочките.  

 

1.1.11. Производствен капацитет на Инсталация за изработване на керамични 

облицовъчни плочки 
  

1.Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – 

плочки, включваща: 

-    Ролкова пещ  № 3 

- Ролкова пещ  № 4 

- Ролкова пещ  № 5 

- Ролкова пещ  № 6 

 
 

Годишно количество произведена продукция за 2014 г. –125930 т./год. 

Проектен капацитет на инсталацията – 629,71 t/24h 

 

 Произведена продукция (в t) през 2014г. при работа на инсталацията за 

изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки: 
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Инсталация Капацитет 

по КР 

(t/24h) 

Капацитет 

на 

изпичане 

на пещта 

(m3) 

Произведено 

количество 

в тонове за 

2014г. 

Произведено 

количество 

(t/24h) 

Съответстви

е 

Съответст

вие 

Ролкова пещ  

3-Sacmi 

123,29 173 27964 88 да  

Ролкова пещ  

4-Sacmi 

140 212 38092 115 да  

Ролкова пещ  

5-Sacmi 

140 212 32018 103 да  

Ролкова пещ  

6-Sacmi 

140 212 27856 118 да  

Общо за 

инсталацията, 

съгласно КР 

629,71 971 125930  да  

 

 

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

околната среда: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прокурист 

Главен  еколог 

Еколог 

Технически 

директор 

Производствен 

мениджър 

Началник 

ИСБЕ 

Други 

служители 

Изпълнителен 

директор 



10 

 

 

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

 

РИОСВ - гр. Шумен 

Гр. Шумен 

Ул. ”Съединение” №71, ет.3 

 

1.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията.  

 

Басейнова Дирекция, “Черноморски район”, център Варна 

Гр. Варна 9000,  

ул.Александър Дякович 33 

 

       

 

2. Система за управление на околната среда 
 

   2.1.Структура и отговорности (Условие 5.1.) 

Последната актуализация на персонала, който организира, контролира и извършва 

конкретните дейности по УОС и изпълнение на условията в КР е извършена съгласно 

изискванията по условията в КР. 

 

   2.2 Обучение (Условие 5.2.) 

Изготвена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от 

обучение на персонала. Разработен е и Годишен план за обучение за 2014г.,  съгласно 

Условие 5.2.1. При необходимост същият се актуализира в съответствие с потребностите 

от обучение на персонала.– изпълнен е. 

 

   2.3. Обмен на информация (Условие 5.3.) 

Поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за 

изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, 

местоположение на работните места и телефоните за контакт, съгласно Условие 5.3.1. 

Изготвен е актуален списък на органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани 

съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт – Условие 5.3.2. 

 

   2.4.Документиране (Условие 5.4.) 

Условия 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. са изпълнени. Изготвени са необходимите списъци с 

нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията и всички необходими 

инструкции изисквани с разрешителното. Изготвен е списък, на кого от персонала, какъв 

документ е предоставен.  

 

   2.5. Управление на документите (Условие 5.5.) 

Изготвени са и се прилагат инструкции за актуализация на документите изисквани с 

разрешителното, в случай на промени в нормативната уредба, както и инструкция за 

изземване на невалидната документация. Води се архив на  “Отпаднали и невалидни 

документи”, съгласно Условие 5.5.1. 
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 2.6.Оперативно управление (Условие 5.6.) 

Условие 5.6.1. е изпълнено. Изготвени са инструкциите изисквани в Комплексното 

разрешително. При необходимост се извършват  корекции. 

 

   2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия (Условие 5.7.) 

Условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. са изпълнени. Разработена е и се прилага инструкция за 

мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното 

разрешително, която включва оценка на съответствието на стойностите на емисионните и 

технически показатели, причини за несъответствието и предприемане на коригиращи 

действия. 

Условие 5.7.4. е  изпълнено. Разработена е и се прилага инструкция за периодична 

оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на 

ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически 

действия за постигане на съответствия с тези нормативни разпоредби. 

 

   2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации (Условие 5.8.) 

Условие 5.8.1. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция  за преразглеждане и 

при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване след  авария. 

  

Условие 5.8.2. е изпълнено. Изготвена е и се прилага писмена инструкция за аварийно 

планиране и действия при аварии. 

            Условие 5.8.3. е изпълнено.Изготвен е план- скица с най- подходящите места за изход 

при евентуална авария. 

 

   2.9.  Записи (Условие 5.9) 
 

Условие 5.9.1. и Условие 5.9.2. са изпълнени.  Данните от наблюдението на 

показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в 

комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите 

коригиращи мерки се документират и съхраняват съгласно условията в КР . 
 

Условие 5.9.3. е изпълнено. Данните от преразглеждането или актуализацията на 

инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване се документират и 

съхраняват съгласно условията в КР . 
 

Условие 5.9.4. е изпълнено. Изготвен  е списък с документите - регистър, доказващи 

съответствие с условията на разрешителното. 

Условие 5.9.5. е изпълнено. Изготвена  е писмена инструкция за периодична оценка 

на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, 

произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на 

съответствие с тези нормативни разпоредби.Резултатите се документират. 
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   2.10.  Докладване (Условие 5.10.) 

 

Съгласно Условие 5.10.1. „Хан Омуртаг” АД докладва резултатите от собствен 

мониторинг и ежегодно в срок до 31.03 предоставя в РИОСВ – Шумен, и БД „Черноморски 

район” – Варна,  Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено 

Комплексно разрешително № 200 – Н1 / 2009г., актуализирано с Решение №200-Н1-ИО-

А1/2012г. 

Условие 5.10.2. се изпълнява. Предоставя се всяка допълнително необходима 

информация свързана с изпълнението на условията от комплексното разрешително. 

 

    2.11. Актуализация на СУОС (Условие 5.11.) 
 

В ”Хан Омуртаг” АД при необходимост се актуализира системата за управление на 

околната среда предвид изискванията на Комплексното разрешително. През отчетната 2014г. 

не е възникнала необходимост от актуализация на СУОС. 

 

 Всички елементи на системата за управление на околната среда (СУОС) са обхванати 

и описани в настоящият Годишен доклад.  

 

 При изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 200-Н1/2009 и 

внедряването на СУОС не са срещнати затруднения. 

 

 

3.Използване на ресурси. 
 

 3.1. Използване на вода – Условие 8.1. 

  

Основен ресурс при производствената дейност на “Хан Омуртаг” АД е водата. 

Определен е процеса най- голям консуматор на вода –оросяване на глината. 

За измерването на количествата консумирана вода са монтирани един централен 

водомер на помпена станция и вторични водомери за отделните цели, които отчитат цялото 

количество вода за производствени нужди. 

Изготвени са и се прилагат инструкции за измерване и документиране на 

изразходваните количества вода за производствени нужди, инструкция за резултатите от 

проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и 

предприетите действия за тяхното отстраняване. 

 

 

Условие 8.1.3. е изпълнено.  Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и 

поддръжка на оборудването към процеса мокро смилане на суровини, оборудването към 

процеса охлаждане на формовъчни преси, както и шликерни барабани, които са основни 

консуматори на вода за производствени нужди. Проверките за изправното действие на 

охлаждащата система се извършват по показания на водомери, чиито стойности се отчитат 

ежемесечно. 
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Условие 8.1.4. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на 

проверка на техническото състояние на водопроводната система на площадката, 

установяване на течове и предприемане на коригиращи дейности  

 

Условие 8.1.5.1. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за Изчисляване и 

документиране на използваните количества вода за производствена дейност. Стойностите се 

регистрират в дневник. 

 

 

Таблица 3.1. Консумация на вода 
 

Инсталация Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт/годишна 

норма за 

ефективност/ 

Съответствие  

Инсталация за 

изработване на 

керамични 

облицовъчни 

плочки 

0,92 m3/t 95714m3 0.760m3/t Да 

 

 

 

.  

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.5.2.  не е документирано 

несъответствие на изразходваните количества вода за производствени нужди за 2014г. 

Условие 8.1.5.3. е изпълнено. Всички резултати от извършени проверки се 

документират в работни формуляри и тетрадки. 

     
 

 

 

 

 3.2.Използване на енергия – Условие 8.2. 

 
Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните 

части на технологичното оборудване, съгласно Условие 8.2.1.2. 

Елекртопреобразувателните части на технологичното оборудване (топкови мелници, 

барабанни мелници за глазура и ангоба, двустепенни помпи за транспорт на шликер) са 

основен консуматор на електроенергия. 

Уредите за измерване на електроенергията са електромери. 

Измерването и документирането на електроенергията за производствения процес се 

извършва с цел осъществяване на контрол за спазване на нормите определени в КР, съгласно 

Условие 8.2. Ежемесечно се изчислява количеството електроенергия необходима за 

производството на еденица продукция - не са установени несъответствия 
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Таблица 3.2. Консумация на електроенергия 

 

 

Инсталация 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР, 

(MWh/t)/годишна 

норма за 

ефективност/ 

Използвано 

количество за 

единица продукт, 

(MWh/t) 

Съответствие 

Инсталация за 

изработване на 

керамични продукти 

чрез изпичане- плочки 

0,7 0,157 Да 

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.2. през 20132г. не са 

документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия по Условие 

8.2.2.2. 

 По Условие 8.2.2.3. данните от измервателните прибори ежемесечно се регистрират в 

дневник. Получените данни се нанасят във файл за изчисляване на количеството 

електроенергия за единица продукт. Получените данни се сравняват със стойностите, 

зададени като пределни в Комплексното разрешително. При констатиране на несъответствия, 

се записват предприетите коригиращи действия. Въз основа на месечната консумация на 

електроенергия се обобщава годишната. 

 

 

     3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Условие 8.3. 

 

За работния процес на инсталацията са необходими различни количества суровини, 

спомагателни материали и горива. 

Глината, каолини, фелдшпати и пясъци се използват в участък “Масоподготовка”.  

 

Фрити, глазури, пигменти и пясък се използват в участък “Отдел глазури и 

декорации”. Глазурите и пигментите съдържат химични вещества (цинк, кобалт, желязо, 

олово) непревишаващи пределно допустимите норми посочени в българските стандарти. 

 

Природен газ - не се надвишава разрешеното в КР количество. 

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 8.3.2.1. за изчисляване и 

документиране на използваните количества суровини и горива за производствена дейност. 

Инструкцията регламентира начина и реда на измерване, изчисляване и документиране на 

количествата използвани в производството суровини, спомагателни материали и горива. 

Документирането по Условие 8.3.2.2. става, като се отчитат показанията на 

монтираните прибори за измерване на природен газ, от специалиста по Енергийна 

ефективност, а  изразходваните количества суровини и материали се подават от отдел 

„Контролинг“ и отдел „Индустриална статистика“. Получените данни Екологът нанася във 

файла за съответния месец, сравнява стойностите с пределно допустимите такива по КР. При 
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констатиране на несъответствия се попълва работен формуляр, в който се нанасят причини 

за несъответствието и предприети коригиращи действия.  

Въз основа на месечната консумация на суровини, спомагателни материали и горива 

се обобщават годишните. 

Таблица 3.3.1. – Консумация на суровини 
 

Суровини 

Годишно 

Количество 

съгласно КР 

(тон/година) 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

(тон/тон)/годи

шна норма за 

ефективност/ 

Употребено 

годишно 

количество 

(тон) 

Количество 

за единица 

продукт 

(тон/тон продукт) 

Съответст

вие 

Глини, каолини, 

фелдшпати, пясъци 
320045 1,400 140101.11 1.113 да 

Фрити, глазури, 

пигменти и лепила 
20865 0,090 7029.89 0.056 да 

НТФ (разтворители) 876 0,003 31.68 0.0003 да 

Водно стъкло 3650 0,016 0.00 0.000 да 

Аморфен силикат 18250 0,080 0.00 0.000 да 

 

През 2014г. използваните количества не надвишават разрешените по КР№ 200-Н1/2009 г. 

 

Консумацията на гориво (природен газ) за 2014г. и оценка на съответствието е дадена в 

следната Таблица 4: 

 

 

Таблица 4. – Консумация на гориво 

Горива 

Годишна 

норма за 

ефективност 

(Nm³/t) 

Използвано 

количество 

за 

единица 

продукт, 

(Nm³/t) 

Съответствие  

Природен газ 121.2 112.44 Да 

Използваните количества не надвишават разрешените по КР№ 200-Н1/2009. 

 

     3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти - Условие 

8.3.4. 

 
Всички химични вещества и препарати се съхраняват на определените в разрешителното 

площадки и условията посочени в информационните листове за безопасност,  съгласно 

Условия 8.3.4.1., 8.3.4.1.1 и 8.3.4.2.При поискване информационните листи за безопасност се 

предоставят на контролните органи. 
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Площадките и съоръженията са етикетирани и снабдени с информационни листи за 

безопасност, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и 

етикетиране на химични вещества и смеси. 

 

По Условие 8.3.4.3. , Условие 8.3.4.4. , Условие 8.3.5.1. Условие 8.3.5.2, .  Условие 8.3.6.2 

се прилага инструкция за периодична проверка на съоръженията и площадките за 

съхранение на суровини и материали. През 2014 г. са извършени 4 проверки на площадката 

за съхранение на  суровини. Проверки се извършват по една на всяко тримесечие.  

Състоянието на закритите площадки за  съхранение на глини и суровини е добро- всички 

площадки са с бетонна повърхност и без достъп до канализационната мрежа, избегната е 

възможността за проникване на вешества в почвата и подпочвените води. Всички опасни 

суровини се съхраняват на закрита, бетонна площадка без достъп до канализация, с 

осигурени консумативи за ограничаване на евентуални разливи и пожари.  Резултатите от 

извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с 

експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за 

несъответствие и предприетите коригиращи действия се записват в чек-листи. В резултат на 

извършените проверки не е установено несъответствие с принципа на разделно и съвместимо 

съхранение на суровини. Документират се резултатите за отстраняване на течове по 

тръбопреносната мрежа. Няма отчетени несъответствия и не са предприемани коригиращи 

дейности през 2014г. 

По условие 8.3.6.1 и Условие 8.3.6.2резултатите са обобщени в следната таблица: 

№ Условие Брой и обект на 

проверки 

Брой 

установени 

несъответствия 

Причини за 

несъответствия 

Предприети 

коригиращи 

действия 

1 8.3.4.3 4 няма  няма 

2 8.3.4.4. 4 няма  няма 

      

  

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда. 
 

Основните замърсители, които се изпускат в атмосферния въздух от производството 

на керамични подови и стенни облицовъчни плочки са парниковите газове, получавани 

следствие на горивните процеси, прах от глина и водни пари, отделяни при сушене на 

керамични изделия. 

 

“Хан Омуртаг” АД има издадено разрешително за емисии на парникови газове №.21-

Н1/2011г. 
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4.1.Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR 

 

Таблица 5. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 

№ CAS 

номер 

Замърсите

л  

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсите

ли извън 

площ. 

Праг на 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

Във 

въздух 

Във 

вода  

В 

почви 

   Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год. Кг/год. 

1# 74-82-8 Метан 

(СН4) 
- 

(191.091С) 
    

2# 630-08-0 
Въглероден 

оксид (CO) 

- 

(11943. 

23С) 
    

3# 124-38-9 

Въглероден 

диоксид 

(CO2) 

 

29 468 000 

(С) 

    

5# 10024-97-2 

Диазотен 

оксид 

(N2O) 

- 

(1910.92 

С) 

    

7#  

ЛОС без 

метан 

(NMVOC) 

 - 

(1194,32 С) 
    

8#  

Азотни 

оксиди 

(NOx/NO2) 

- 

(33441,03 

С) 

    

11#  

Серни 

оксиди 

(SOx/SO2) 

- 

(238,86 С) 
    

86#  

Финни 

прахови 

частици 

(РМ10) 

62 965 

(С) 
    

13#  

Общ 

фосфор 

 

 
- 

(12.58 

М) 

   

23# 7439-92-1 

Олово и 

съединения

та му (като 

Pb) 

 
 

 
   

24# 7440-66-6 

Цинк и 

съединения

та му (като 

Zn) 
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76#  

Общ 

органичен 

въглерод 

(ТОС) (като 

общ С или 

ХПК/3) 

 

- 

(72.49 

М) 

   

83#  

Флуориди  

(като общ 

F) 
 

 

 
   

 

 

Направени са преизчисления в Таблица 1 според Актуализирана “Методика за 

изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани 

в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. 

септември 2004г.)”, утвърдена със Заповед №РД-40/22.01.2008г. на МОСВ. За показателите 

метан и двуазотен оксид няма посочена стойност в новата версия и затова са преизчислени 

спрямо Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във 

въздуха за дейност 030319 (Таблица 1.13),тъй като няма наличие на конкретни измервания. 

 

Изчисленията са правени със следните стойности: 

количество гориво 1000Nm3 

      

14159.97  

   

калоричност на горивото GJ/1000Nm3 33.738   

количество гориво GJ 477729.068 A дейност 

керамични плочки t 125930   

 

 

Замърсител №1# - Метан (CH)4  - EF- 0.4 g/GJ 

E=EFxA 

Където:  

Е – годишна емисия 

EF- емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител (g/GJ) 

А- дейност (GJ) 

A=FxQי¡xАстат 

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт) 

Q'¡- долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg) 

Астат – продукция за година (Mg) 

*изчисленията са правени при калоричност на горивото 33.738GJ/1000 Nm³.  

Nm³ според БДС при 20 °С 

 

Е= 0.4 х (14159.97 х  33.738 х 125930) / 1000 =191.091 kg/год. 

                125930 

 

 

Замърсител №2# - Въглероден оксид (CO)- EF- 25.00 g/GJ 

E=EFxA 
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Където:  

Е – годишна емисия 

EF- емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител (g/GJ) 

А- дейност (GJ) 

A=FxQי¡xАстат 

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт) 

Q'¡- долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg) 

Астат – продукция за година (Mg) 

*изчисленията са правени при калоричност на горивото 33.738 GJ/1000 Nm³.  

Nm³ според БДС при 20 °С 

 

Е= 25.00 х (14159.97 х  33.738 х 125930) / 1000 = 11 943. 23kg/год. 

                    125930 

 

 

 

 

Замърсител №5# - Диазотен оксид (N2O)- EF- 4.00 g/GJ 

E=EFxA 

Където:  

Е – годишна емисия 

EF- емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител (g/GJ) 

А- дейност (GJ) 

A=FxQי¡xАстат 

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт) 

Q'¡- долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg) 

Астат – продукция за година (Mg) 

*изчисленията са правени при калоричност на горивото 33.738 GJ/1000 Nm³.  

Nm³ според БДС при 20 °С 

 

Е= 4.00 х (14159.97 х  33.738 х 125930) / 1000 = 1910.92 kg/год. 

                    125930 

 

Замърсител №7# - ЛОС без метан (NMVOC)-EF- 2.5 g/GJ 

E=EFxA 

Където:  

Е – годишна емисия 

EF- емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител (g/GJ) 

А- дейност (GJ) 

A=FxQי¡xАстат 

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт) 

Q'¡- долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg) 

Астат – продукция за година (Mg) 

*изчисленията са правени при калоричност на горивото 33.738 GJ/1000 Nm³.  

Nm³ според БДС при 20 °С 

 

Е= 2.5 х (14159.97 х  33.738 х 125930) / 1000 = 1 194,32 kg/год. 

                    125930 
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Замърсител №8# - Азотни оксиди (NOx/NO2) - EF- 70.00 g/GJ 

E=EFxA 

Където:  

Е – годишна емисия 

EF- емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител (g/GJ) 

А- дейност (GJ) 

A=FxQי¡xАстат 

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт) 

Q'¡- долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg) 

Астат – продукция за година (Mg) 

*изчисленията са правени при калоричност на горивото 33.738 GJ/1000 Nm³.  

Nm³ според БДС при 20 °С 

 

Е= 70.00 х (14159.97 х  33.738 х 125930) / 1000 = 33 441,03 kg/год. 

                    125930 

 

 

Замърсител №11# - Серни оксиди (SOx/SO2)- EF- 0.500 g/GJ 

E=EFxA 

Където:  

Е – годишна емисия 

EF- емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител (g/GJ) 

А- дейност (GJ) 

A=FxQי¡xАстат 

F- специфична консумация на гориво (Mg/Mg продукт) 

Q'¡- долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg) 

Астат – продукция за година (Mg) 

*изчисленията са правени при калоричност на горивото 33.6530 GJ/1000 Nm³.  

Nm³ според БДС при 20 °С 

Е= 0.500 х (14159.97 х  33.738 х 125930) / 1000 = 238,86 kg/год. 

                    125930 

 

 

Замърсител №86# - Финни прахови частици<10µm (РМ 10) - EF- 0.500 g/GJ 

 

Изчисленията на емисиите на вредни вещества (за замърсител № 86#)  при емисионен фактор 

в мерни единици g/Mg се извършва, както следва: 

E=txEF/1000 където: 

Е- годишна емисия 

t- годишно количество произведена продукция 

ЕF- емисионен фактор 

 

Е = 125930х 0.500 = 62 965 kg/год. 

 

*Замърсител №3# - Въглероден диоксид (CO)2  

 

Верифицираните емисии съгласно одобрен годишен доклад са 29 468 тона въглероден 

диоксид. Данните са от годишния  доклад за емисии на парникови газове за 2014, който е 



21 

 

изработени съгласно Методика за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови 

газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове. Данните са верифицирани от сертифициран верификационен орган. 

 

За изчисляване на замърсителите с № 13# , 23#, 24#, 76# и 83# са използвани данните от 

собственият мониторинг и проведен контролен мониторинг на РИОСВ град Шумен през 

месец март и юли 2014 година. Стойностите на показателите общ фосфор и ХПК на 

заустените количества битово-фекални отпадъчни води са усреднени за случаите на 

проведен контролен мониторинг през съответните месеци от контролният орган.  Товарите 

са изчислени на база общо 6420 куб. м. заустена битово – фекална  вода за 2014 г. За 

показатели 13# , 23#, 24#, 83# данните в  заустените производствени и охлаждащи отпадъчни 

води са нулеви, тъй като не са зауствани производствени отпадъчни води през 2014 година 

поради реализирани оборотни цикли. 

При изчисленията на товарите са взети предвид данните от контролните проверки на 

РИОСВ-Шумен. 

 

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  

Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано в атмосферния въздух, 

съгласно  Условие 9.3.1. 

 

Условие 9.1.4 и Условие 9.1.5.1. са изпълнени. Изготвена е инструкция за 

експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения. Извършва се проверка на 

пречиствателните съоръжения от всяка застъпваща смяна, резултатите се нанасят в дневници 

- няма отчетени несъответсвия през отчетната година. 

 

 Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 9.2.4. за оценка на съответствието на 

контролираните параметри на емисии, изпускани в атмосферата, установяване на причини за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. След провеждане на собствен 

мониторинг, се изготвят чек-листи, в които се отразяват констатирани несъответствия и 

предприетите коригиращи действия.  

 

Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните 

емисии от тези източници и предприемане на мерки за предотвратяването и  ограничаването 

им /съгласно Условие 9.3.2. и Условие 9.3.3. 
 

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 9.3.2. и Условие 9.3.3. за периодична 

оценка на източници на неорганизирани емисии и периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Ежедневно и при 

доставка  се извършват проверки за целостта на опаковките на суровини и материали, като не 

се приемат такива с нарушена цялост. При наличие на несъответствия се съставя протокол, в 

който се описват предприети коригиращи действия. През 2014г. няма констатирани 

несъответствия.  

 

Изготвена е и се прилага инструкция за индентифициране на причините за поява на 

миризми. Мерки за предотвратяването им. Оценка и коригиращи дейности, съгласно 

Условие 9.4.2 и Условие 9.4.3.  За 2014г. е направен един оглед на площадката за нови 
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потенциални източници на емисии  интензивно миришещи вещества – не е констатирано 

наличие на такива.  

Извършени са 12 проверки (ежемесечно) за наличие на миризми на площадката извън 

производствените и складови помещения – не са констатирани несъответствия. През 2014г. 

няма постъпили жалби от съседи за наличие на потенциални източници на 

миризми.Резултатите се документират в дневник.  

 

Условие 9.6.1. е изпълнено.  Тъй като условията на КР предвиждат извършването на 

СПИ да се извършват веднъж на две години, последните  собствени периодични измервания 

на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички изпускащи устройства са 

извършени през 2013 г.През 2014г. с извършени замервания на изпускащи устройства, във 

връзка с въвеждане в експлоатация на пещ 6- Sacmi. 

 

Организирано във въздуха се изпускат: 

 Парникови газове /азотни окиси, въглероден окис/ от пещите за изпичане на 

керамични плочки; 

 Парникови газове от генераторите за подгряване на въздух за сушене; 

 

 

 

Съгласно КР се извършва собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в 

отпадъчните газове.  

Измерванията са направени  от ”Пехливанов Инженеринг ”ООД – Лаборатория за 

изпитване и калибриране ”Липгей” – гр.София, притежаваща необходимата акредитация, 

съгласно Условие 9.6.1.2 

 

Данните от проведеният собствения мониторинг са представени в Таблица 6-1 до 

Таблица 6-17 попълнени по-долу в настоящият доклад. 

 

През 2013г.: 

Таблица 6-1-Изпускащо устройство №2 Разпрашителна сушилня АТМ-35 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 40 - 6.64 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 135 - 14 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 200 - 0,00 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 0,0 Веднъж на 2  Съответства 
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години 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,091 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

 

Таблица 6-2-Изпускащо устройство №3 Разпрашителна сушилня АТМ-65 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 3.24 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 135 - 0,0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 200 - 0,0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 17.636 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,107 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

 

Таблица 6-3-Изпускащо устройство №5 Вертикална сушилня 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 4.3 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 100 - 0,0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 135 - 0,0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,130 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 
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HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 14.129 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

 

Таблица 6-4-Изпускащо устройство №6 Вертикална сушилня 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 4.58 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 100 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 135 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.08 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 19.239 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

 

Таблица 6-5-Изпускащо устройство №7 Вертикална сушилня 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 3.67 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 100 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 135 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.118 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 



25 

 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 22.445 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

Таблица 6-6-Изпускащо устройство №8- Вертикална сушилня 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 4.29 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 100 - 0,00 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 135 - 0,00 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,120 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 25.118 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

Таблица 6-7-Изпускащо устройство №22 Охлаждане на пещ SACMI (РП5) 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 5.33 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,307 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 8.016 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 
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Таблица 6-8-Изпускащо устройство №12 Охлаждане на пещ SACMI (РП3) 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 4.24 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.140 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 17.636 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

Таблица 6-9-Изпускащо устройство №13 Ролкова пещ SACMI (РП3) 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 50 - 5.21 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 250 - 16.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 400 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.368 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 16.032 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

Таблица 6-10-Изпускащо устройство №14 Ролкова пещ SACMI (РП4) 

 
 

Параметър Мерна НДЕ, Резултати от мониторинг Честота на Съответствие 
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единица съгласно 

КР 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 50 - 7.912 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 250 - 13.2 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 400 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.362 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 17.636 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

Таблица 6-11-Изпускащо устройство №15 Охлаждане на пещ SACMI (РП4) 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 5.09 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.047 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 8.06 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

Таблица 6-12-Изпускащо устройство №16 Охлаждане на пещ SACMI (РП4) 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 4.47 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и mg/Nm3 3 - 0.246 Веднъж на 2  Съответства 
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съединения години 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 6.413 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

Таблица 6-13-Изпускащо устройство №23 Аспирация към преси, ленти и линии от 

процес „Оформяне на изделия” 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 3.84 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

 

Таблица 6-14-Изпускащо устройство №24 Аспирация към преси, ленти и линии от 

процес „Оформяне на изделия” 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 3.43 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

Таблица 6-15-Изпускащо устройство №25 Аспирация към процес „Допълнителна 

обработка и глазиране” 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 3.33 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

Таблица 6-16-Изпускащо устройство №21 Охлаждане на пещ SACMI (РП5)  
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Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 4.15 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,142 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 6.413 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

Таблица 6-17-Изпускащо устройство №30  Ролкова пещ SACMI (РП5)  

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 50 - 5.68 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 250 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 400 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.084 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 12.862 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

През 2014г.: 

Таблица 6-18-Изпускащо устройство №17 Ролкова пещ SACMI (РП6) 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 50 - 16.36 Веднъж на 2  Съответства 
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години 

NO2 mg/Nm3 250 - 33 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 400 - 0.0 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.0199 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 20.842 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

Таблица 6-19-Изпускащо устройство №18 Охлаждане на пещ SACMI (РП6) 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 8.8 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.0278 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 8.016 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

Таблица 6-20-Изпускащо устройство №19 Охлаждане на пещ SACMI (РП6) 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 10.06 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0.0315 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0.1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0.2* Веднъж на 2  Съответства 
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години 

TOC mg/Nm3 50 - 10.688 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

 

 

Таблица 6-21-Изпускащо устройство №9- Вертикална сушилня 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 5.99 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 100 - 0,00 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 135 - 0,00 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,0405 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 16.032 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

 

Таблица 6-22-Изпускащо устройство №4- Сушилня 

 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Прах  mg/Nm3 20 - 8.41 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

NO2 mg/Nm3 100 - 0,00 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

SO2 mg/Nm3 135 - 0,00 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

Pb и 

съединения 
mg/Nm3 3 - 0,00768 

Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HF mg/Nm3 5 - < 0,1* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

HCl mg/Nm3 30 - < 0,2* 
Веднъж на 2  

години 
Съответства 

TOC mg/Nm3 50 - 14.963 Веднъж на 2  Съответства 
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години 

 

 

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

 

По Условие 9.6.2.7. Докладва се по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(EPEBB) и PRTR, съгласно изчисленията по Условие 6.6. 

 

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

 

Заустването на отпадъчни води, формирани на територията на производствената 

площадка се извършва при спазване на условиата в комплексното разрешително. 

 

4.3.1.Емисии на вреди и опасни вещества  в производствените отпадъчни води  

 

 Работа на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. 

 Количеството отпадъчни води е сведено до такова, каквото може да се потребява в 

производствения процес в частта смилане на суровини за производството на шликерна 

маса. За измиване на работните помещения и линиите за глазиране се използва вода под 

налягане. Образуваните отпадъчни води чрез наличната вътрешнозаводска канализация се 

отвеждат до два резервоара за рециклиране с полезен обем по 90м³ всеки. Във водите за 

рециклиране се добавят ръчно събраните от сита и канали утайки. Отпадъчните води 

заедно със генерираните утайки се поддържат в състояние на суспензия, чрез планетарни 

бъркачки. Със суспензията се зареждат шликерните мелници, като дозирането става, 

посредством мас флоу метър. Така се постига безотпадна технология на производствените 

води. 

Условие 10.1.1.2. е изпълнено. Определени и съгласувани в РИОСВ – Шумен са 

контролираните технологични параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, 

вида на оборудването за мониторинг и необходимите резервни части за всяко 

пречиствателно съоръжение. 

 Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 10.1.1.3.  за поддържане на 

оптимални стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален режим на 

работа на всяко пречиствателно съоръжение. 

 Съгласно Условие 10.1.1.4.  се извършва мониторинг на всяко пречиствателно 

съоръжение с честота определена в  изпълнението по условие 10.1.1.2. 

 Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените 

стойности на контролираните параметри с определените такива, съгласно Условие 

10.1.1.5.1.  

През отчетния период, ежедневно се проверява състоянието на съоръжението за 

затворен цикъл на производствените води (ниво на водата в резервоарите и 

функциониране на помпата, както и състоянието на вътрешната канализационна мрежа). 

Извършени са необходимите проверки. Няма отклонение от утвърдените параметри. 
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 Условие 10.1.1.6.1. На площадката се съхранява документацията по изпълнение на 

Условие 10.1.1.2. 

 Условие 10.1.1.6.1.1. - изпълнено. Копие от документацията по Условие 10.1.1.6.1. е 

предоставена в РИОСВ. През 2014г. не се е налагала актуализация на информацията по 

Условие 10.1.1.2. 

 Резултатите от мониторинга на контролираните технологични параметри се 

документират и съхраняват съгласно Условие 10.1.1.6.2. 

 По Условие 10.1.1.6.3. се изготвя оценка на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри с определените оптимални такива, описват се причини за 

несъответствието и коригиращи действия. 

 По Условие 10.1.1.6.3.1. е извършен мониторинга на контролираните технологични 

параметри съгласно Условие 10.1.1.4. и за 2014г. не са констатирани несъответствия с 

определените оптимални стойности.  

 Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 

Условие 10.1.2.1.  

 Точка на заустване - ТЗ№1 - в р. Мътнишка (II втора категория водоприемник ) с 

координати - 4317’391” СШ ; 2702’674” ИД; 

 Точка на пробовземане - ТП№1- непосредствено след двукамерен утаител , преди 

смесване с дъждовни води – с координати - 4317’048” СШ ; 2701’916” ИД; 

 Условие 10.1.3.1. - изпълнено. Заустването в р.Мътнишка е преустановено с 

въвеждане в експлоатация на резервоари за оборотен цикъл на водата. 

 Условие 10.1.4. Собствен мониторинг 

По Условие 10.1.4.1и Условие 10.1.4.1.1. -   През 2014г. пломбите не са нарушавани, 

няма заустване на отпадъчни производствени води в р.Мътнишка, поради което не е 

провеждан мониторинг на производствените отпадъчни води. На 19.07.2010г. с протокол на 

РИОСВ – Шумен № ВВ-55 е извършено пломбиране на изпускател при РШ след ЛПС за 

производствени отпадъчни води. 

През 2014г. всички производствени отпадъчни води влизат в оборотен цикъл – Условие 

10.1.4.2. 

 В изпълнение на Условие 10.1.4.3. е изготвена  инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни 

ограничения за смесен поток отпадъчни води – производствени и  охлаждащи. 

Условие 10.1.4.4. се изпълнява, като количествата на посочените в таблица 10.1.4.4. на 

комплексното разрешително замърсители се докладват в рамките на Европейския 

регистър за  изпускането и преноса на замърсители.   

 4.3.2.Охлаждащи води - Условие 10.2.  

Условие 10.2.1.1. - Охлаждащите води, като част от смесен поток отпадъчни води от 

производствената дейност, влизат в оборотния цикъл на водата. 

 Мониторинга по Условие 10.2.2.1. се извършва съгласно изискванията в Условие 

10.1.4.1. 
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Заустването на охлаждащи води, като част от смесен поток отпадъчни поизводствени 

води е преустановено с пломбирането на  изпускатела при РШ  след ЛПС. 

 

 

  

 

4.3.3.Емисии на вреди и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води  

 

Условие 10.3. Битово-фекални отпадъчни води 

Условие 10.3.1.1. е изпълнено. Експлоатира се Пречиствателна станция за битово-

фекални отпадъчни води. 

Определени и съгласувани в РИОСВ – Шумен са контролираните технологични 

параметри, оптимални стойности, честотата на мониторинг, вида на оборудването за 

мониторинга и необходимите резервни части, чиито контрол осъществява оптималната 

работа на пречиствателното съоръжение, съгласно Условие 10.3.1.2. 

По Условие 10.3.1.3. е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на 

оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на 

работа на ПСБФОВ.                                                   

Мониторинга по Условие 10.3.1.4. се извършва в съответствие с определените в 

Условие 10.3.1.2. параметри. Ежемесечно се проверява състоянието на ПСБФОВ, следи се 

нивото на утайката. Направени са 12 проверки за 2014г. Няма надвишаване на 

стойностите,  утвърдени от РИОСВ – Шумен. 

Условие 10.3.1.5.1. Контрола на пречиствателното съоръжение се извършва, чрез 

прилагане на инструкция за периодична оценка и съответствие на измерените стойности 

на контролираните технологични параметри с определените такива. 

Условие 10.3.1.5.1. Контрола на пречиствателното съоръжение се извършва, чрез 

прилагане на инструкция за периодична оценка и съответствие на измерените стойности на 

контролираните технологични параметри с определените такива. 

На двата броя първични утаители и двата броя вторични утаители, както и на 

двукамерния утаител се следи нивото на утайката. Замерванията се извършват  при 

експлоатация на утаителите ежедневно,чрез мерителна лата. Оптималната стойност на 

контролирания параметър е 0.5 м от дъното на шахтата. За отчетната 2014г. утаителите са 

експлоатирани веднъж. 

За Пречиствателна станция за отпадъчни води: 

- реактор SBR /ПСОВ/- контролираният параметър е ниво на утайката. 

Замерването се извършва автоматично, видът на мониторинга е 

постоянен.Оптималната стойност на контролирания параметър е под 1.3 м от 

дъното. 

- За Миксер към реактор SBR /ПСОВ/ контролираните параметри са : режим на 

работа- оптимална стойност 60 мин;режим на покой- оптимална стойност- 30 

мин;последващ режим на работа- оптимална стойност 60 мин.Честотата на 

мониторинга е постоянна, видът на замерването- електронно; 

- За резервоар на излишната утайка /ПСОВ/- контролираният параметър е ниво 

на утайката, оптималната му стойност е под 2.6 м, честотата на мониторинга- 

ежемесечно, а видът на замерването- визуално. 

На допълнителните пречиствателни съоръжения за поток производствени и охлаждащи 

отпадъчни води контролираните параметри са: 
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- За 2 бр. Подземни резервоари от оборотния цикъл на производствените води- 

ниво на водата.Измерването се осъществява чрез нивомери, непрекъснато; 

- За помпа, отвеждаща отпадъчните производствени води към шликерното 

производство- параметърът е функциониране на помпата;оптималната му 

стойност- нормално функциониране;вид на измерването- визуално, ежедневно. 

За вътрешно-цеховата канализационна инсталация контролирания параметър е ниво на 

утайката.Оптималната му стойност е 0.3м от дъното на канализационната инсталация;вид на 

измерването- чрез мерителна лата, ежедневно. 

Като допълнително приложение на ГДОС са показани таблици за установените стойности 

на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения през отчетния период – 

приложение по условие 10.3.1.4, приложение по условие 10.1.1.4. 

 

 

 

Условие 10.3.1.6.1. е изпълнено. Документацията по Условие 10.3.1.2. се съхранява на 

производствената площадка. 

Условие 10.3.1.6.1.1. - изпълнено. Копие от документацията по Условие 10.3.1.6.1. е 

предоставена в РИОСВ. През 2014г. не е настъпила причина за промяна или 

актуализиране на параметрите. 

Резултатите от мониторинга се отразяват в таблици и се съхраняват при еколога на 

завода, съгласно Условие 10.3.1.6.2. 

За 2014г. са констатирани 12 несъответствия по показател „ нитритен азот”от  

измерените стойности на контролираните параметри .Резултатите са документирани и се 

съхраняват, съгласно Условие 10.3.1.6.3. 

По Условие 10.3.1.6.3.1. са извършени дванадесет броя проверки. Установени са  12 

несъответствия по показател „ нитритен азот” с определените стойности. Към момента се 

изясняват причините за несъответствията и се обсъждат коригиращи действия за 

решаване на проблема. Направени са консултации през докладваният период, които 

продълвават към дтата на изготвяне на годишният доклад с експерти в областта на 

пречистването на отпадъчните води; дружеството разполага с оферта от фирма „ Аква 

Рей” ЕООД гр.Варна за констатиране на причините и отстраняване на несъответствията. 

Извършен е оглед на водопроводната мрежа на завода с цел отстраняване на евентуални 

технически неизправности- отстраняване на течове и намаляване количеството на 

отпадните битово- фекални води.Извършено е почистване на натрупаната утайка в 

действащата пречиствателна станция за битово- фекални отпадъчни води с код и 

наименование 190805- утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места от 

специализирана фирма.Ежеседмично се проверява  и ситото преди пречиствателната 

станция и при необходимост се почиства  
№ Условие Брой и обект на 

проверките 

Установени 

несъответствия 

Причини Предприети 

коригиращи 

действия 

1 10.3.1.4 12 няма - няма 

2 10.1.1.4 12 няма - няма 

3 10.3.1.6.3.1 12 12 Изясняват се Предприемат се 

всички възможни 

мерки за решаване 

на проблема 

 

Условие 10.3.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения. 
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Условие 10.3.2.1. 

 Заустване на отпадъчни води – битово фекални – ТЗ№2-в р.Теке дере (II втора 

категория водоприемник ) с координати - 4316’456” СШ ; 2701’982” ИД; 

 Точка на пробовземане- ТП№2- веднага след ПСБФОВ с координати - 4317’074” СШ 

; 2701’984” ИД; 

 Условие 10.3.3.1. - Потока битово-фекални отпадъчни води, зауствани в р. Теке дере, 

не надвишава нейната втора категория съгласно анализите от собствен мониторинг. 

 Условие 10.3.4. Собствен мониторинг 

 Условие 10.3.4.1. 

 

От влизане в сила на КР № 200-Н1/2009 г. се провежда ежемесечен мониторинг на 

качеството на заустваните отпадни битово-фекални води. През отчетния период са 

извършени  12 на брой анализа, резултатите от които се отразяват в специaлно изготвени 

таблици, като се отчита и съответствието на получените стойности с тези посочени в КР. 

Количеството заустени отпадъчни води се отчита, чрез разходомер. 

 

Годишното количество битово-фекални отпадъчни води за 2014 г. е  6420м³.  

 
 

Резултати от мониторинг 

 

01.2014г. 

Протокол от изпитване № 0118 / 12.02.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответств

ие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

7.95 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

42.00 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
4.96 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

27.00 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.50 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm-3 0,04 mg/dm3 

0.16 
ежемесечно не 
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02.2014г. 

Протокол от изпитване № 0239 / 27.02.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

- 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
2.38 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.38 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

0.43 
ежемесечно не 

 
 

 

 

 

 

03.2014г. 

Протокол от изпитване № 0349 / 18.03.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 
- 

 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
8.56 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.68 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

1.20 
ежемесечно не 
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04.2014г. 

Протокол от изпитване № 0495 / 22.04.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

6.83 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

6.00 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
10.26 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

30.00 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.54 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

1.08 
ежемесечно не 

 

 

 
05.2014г. 

Протокол от изпитване № 0668 / 10.06.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

- 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
4.58 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.47 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

1.60 
ежемесечно не 
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06.2014г. 

Протокол от изпитване № 0752/ 18.06.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответств

ие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

- 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
3.12 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.47 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

0.85 
ежемесечно не 

 

07.2014г. 

Протокол от изпитване № 0965 / 04.08.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

8.02 

ежемесечно да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

24.00 
ежемесечно да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
8.9 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

64 
ежемесечно да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.65 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

2.70 
ежемесечно да 
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08.2014г. 

Протокол от изпитване № 1038 / 25.08.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответств

ие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

- 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
1.29 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.48 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

0.46 
ежемесечно не 

 
09.2014г. 

Протокол от изпитване № 1220 / 30.09.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

- 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
2.34 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.64 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

         1.08 
ежемесечно не 
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10.2014г. 

Протокол от изпитване № 1358 / 30.10.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответств

ие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

8.10 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

16.80 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
4.44 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

38.00 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.36 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

0.47 
ежемесечно не 

 
11.2014г. 

Протокол от изпитване № 1483 / 10.12.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответств

ие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

- 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
3.00 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 0.94 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

0.35 
ежемесечно да 
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12.2014г. 

Протокол от изпитване № 1588 / 23.12.2014г. 

Параметри Единиц

а 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответств

ие 

Активна 

реакция- 

рН 

mg/dm3 6,0 – 8,5 

- 

веднъж на 

три месеца 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

БПК5 mg/dm3 15 mg/dm3 
5.40 ежемесечно да 

ХПК 

(бихроматна) 

mg/dm3 70 mg/dm3 

- 
веднъж на 

три месеца 

да 

Общ фосфор mg/dm-4 2 mg/dm-4 1.80 ежемесечно да 

Нитритен 

азот 

mg/dm3 0,04 mg/dm3 

1.60 
ежемесечно да 

 

 

 В съответствие с условие 10.3.4.1.1. от КР  мониторинга на показатели – Активна 

реакция, Неразтворени вещества и ХПК, се извършва веднъж на тримесечие.  

Съгласно изискването на Условие 10.3.4.2. количеството зауствани битово-фекални 

отпадъчни води се измерва, чрез измервателно устройство намиращо се веднага след 

ПСБФОВ. Стойностите се отчитат ежемесечно. За 2014г. са заустени 6420м³.  

Условие 10.3.4.3. е изпълнено. Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни 

ограничения, причини за несъответствията и предприети коригиращи действия. Резултатите 

от мониторинга се записват и съхраняват в електронни таблици. 

 

 

 4.3.4.Дъждовни води - Условие 10.4.  

Съгласно Условие 10.4.2.1. Дъждовните води се заустват в р. Мътнишка, като част от 

смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни.  

 Точка на заустване - ТЗ№1 - в р. Мътнишка (II втора категория водоприемник ) с 

координати - 4317’391” СШ ; 2702’674” ИД; 

 Точка на пробовземане - ТП№3-  преди смесване с производствени и охлаждащи води 

– с координати - 4317’221” СШ ; 2701’881” ИД; 

 Съгласно Условие 10.4.3.1.  дъждовните води, като част от смесен поток отпадъчни 

води зауствани в р.Мътнишка не нарушават нейната втора категория водоприемник. 

 Условие 10.4.4. Собствен мониторинг 

 По Условие 10.4.4.1. мониторинг на дъждовни води се извършва на тримесечие при 

наличие на поток дъждовни води. През 2014г. мониторинг не е извършван поради 

отсъствие на налични количества в РШ преди смесване на дъждовни с 

производствени и охлаждащи води. 
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 Условие 10.4.4.2. - изпълнено. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на 

резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, 

установяване на причини за несъответствията и предприети коригиращи действия. 

 Условие 10.5. Резултатите от собствените наблюдения на качеството на отпадъчните 

води, оценката на съответствието на показателите, както и информация за всички 

вещества и техните количества свързани с прилагането на ЕРИПЗ се документират и 

се докладват към съответната институция. 

 

4.4.Управление на отпадъците 

 

 4.4.1.Образуване на отпадъци. 

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на условията на действащото 

Комплексно разрешително и Програма за управление на дейностите по отпадъците, като се 

спазват се всички посочени принципи в тях. 

Информация за генерираните отпадъците през 2014 г. на “Хан Омуртаг”АД са 

докладвани в Таблица 6. 

 

Таблица 6. Образуване на отпадъци. 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспор

тиране -

собствен 

транспор

т 

Съответ- 

ствие с 

КР 

Коригиращ

и 

действия Количест

во 

[t/y] по 

КР 

Измерено 

количество 

Количество 

[t/t] по КР 

 

Измерено 

количество 

Отпадъчна 

смес преди 

термично 

обработване 

(от преси за 

формоване) 

10 12 01 20 18.640 -  

Да- 

Площадка 

№8- 

Условие 

11.3.11 

да да  

Прахови 

частици и 

прах (от 

почистване на 

пода) 

10 12 03 75 74.00 -  

Да- 

Площадка 

№8- 

Условие 

11.3.11 

Да  да  

Отпадъчни 

керамични 

изделия, 

тухли, 

керемиди, 

плочки и 

строителни 

материали( 

счупени, 

глазирани, 

еднократно 

изпечени) 

10 12 08 3900 3864.630 0,0170 0.0307 

Да- 

Площадка 

№1- 

Условие 

11.3.11 

да не  
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Отпадъци от 

глазиране, 

различни от 

упоменатите в 

10 12 11 

10 12 12 12000 3606.800 0,0523 0.0286 

Да- 

Площадка 

№8- 

Условие 

11.3.11 

да да  

Твърди 

отпадъци от 

пречистване 

на отпадъчни 

газове, 

различни 

от 

упоменатите в 

10 12 09 

10 12 10 7500 670.000 0.0327 0,0053 

Да- 

Площадка 

№8- 

Условие 

11.3.11 

да да  

Утайки от 

пречистване 

на отпадъчни 

води на 

мястото на 

образуване 

10 12 13 6 000 1689.760 0,0261 0.0134 

Да- 

Площадка 

№8- 

Условие 

11.3.11 

да да  

Отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

(онечистена 

глина и 

каолини) 

10 12 99 990 145.060 0,00431 0,00115 

Да- 

Площадка 

№2 

Условие 

11.3.11 

да да  

Абсорбенти, 

филтърни 

материали, 

кърпи за 

изтриване и 

предпазни 

15 02 03 2 0 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.11 

не да  

Облицовъчни 

и огнеупорни 

материали от 

неметалургич

ни процеси, 

16 11 06 10 0 - - 

Да – 

Площадка 

№2 - 

Условие 

11.3.11 

не да  

Отпадъци 

неупоменати 

другаде 

07 02 99 1,5 0 - - 

Да – 

Площадка 

№2 - 

Условие 

11.3.11 

   

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 30 24.150 - - 

Да- 

Площадка 

№3 

Условие 

11.3.11 

не да  

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 20 11.460 - - 

Да- 

Площадка 

№3 

Условие 

11.3.11 

не да  

Опаковки от 

дървесни 
15 01 03 50 0 - - 

Да- 

Площадка 
не да  
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материали №6 

Условие 

11.3.11 

Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 3 2 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.11 

не да  

Отпадъци от 

решетки и 

сита 

19 08 01 1 0 - - не не да  

Утайки от 

пречистване 

на отпадъчни 

води от 

населени 

места 

19 08 05 15 8 - - не не да  

Хартия и 

картон 
20 01 01 1 0 - - 

Да- 

Площадка 

№7- 

Условие 

11.3.11 

не да  

Стъкло 20 01 02 1 0 - - 

Да- 

Площадка 

№7- 

Условие 

11.3.11 

не да  

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове: от 

160209 до 

160213 

16 02 14 0,05 0 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.7 

не да  

Излязло то 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

иопасни 

компоненти 

(³), различно 

от 

упоменатото в 

кодове от 

160209 до 

160212 

16 02 13* 0,05 0 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.7 

не да  

Опаковки 

съдържащи 

остатъци от 

опасни в-ва 

или замърсени 

с опасни в-ва 

15 01 10* 10 0 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.11 

не да  
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Наситени или 

отработени 

йонообменни 

смоли 

19 09 05 4 0 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.11 

не да  

Черни метали 19 12 02 200 191.940 - - не не да  

Нехлорирани 

хидравлични 

масла на 

минерална 

основа 

13 01 10* 10 0.200 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.9 

не да  

Други 

моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки 

13 02 08* 1 0 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.9 

не да  

Бетон  17 01 01 300 0 - - не не да  

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 2 0 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.10 

не да  

Флуоресцентн

и тръби и 

други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 21* 0.1 0.080 - - 

Да- 

Площадка 

№4- 

Условие 

11.3.8 

не да  

Смесени 

отпадъци от 

строителство 

и събаряне, 

различни от 

17 09 04 360 0 - - 

Да- 

Площадка 

№5- 

Условие 

11.3.11 

не да  

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 75 60.790 - - не не да  

Изкопни 

земни маси, 

различни от 

упоменатите в 

17 05 05 

17 05 06 1 0 - - не не да  

Желязо и 

стомана 
17 04 05 25 0 - - 

Да- 

Площадка 

№5 

Условие 

11.3.11 

не да  
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Таблица 7.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  
 

Отпадък Код 

Оползотворява

не на 

площадката    

R5 и R10 

 (t) 

Обезврежда

не 

 на 

площадкат

а 

Имена външната 

фирма,изв.операция

та по 

оползотворяване/обе

звр. 

 

Съответств

ие 

1 2 3 4 5 6 

Отпадъчна смес преди 

термично обработване 
10 12 01 

R5 

 

18.640 t 
 

- - Да 

Прахови частици и прах 

(от почистване на пода) 
10 12 03 

R5 

 

74.000 t 
 

- - Да 

Отпадъчни керамични 

изделия, тухли, 

керемиди, плочки и 

строителни материали 

(след термична 

обработка) 

10 12 08  - 

2848.000 t 

Оползотворяване, 

R13 „Пътища“ АД – 

гр. Шумен 

Да 

Твърди отпадъци от 

пречистване на 

отпадъчни газове, 

различни 

от упоменатите в 10 12 

09 

10 12 10 

R5 

 

670.000 t 
 

 

- - Да 

Отпадъци от глазиране, 

различни от 

упоменатите в 10 12 11 

10 12 12 

R5 

 

3606.800 t 
- - Да 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води на 

мястото на 

Образуване-кек 

10 12 13 
R5 

4857.280 t 
- - Да 

Отпадъци неупоменати 

другаде 
10 12 99  

R10 

257.373t 
- - Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01  - 

24.150 t 

Оползотворяване, 

R12 „ 

Мирми” ЕООД  

Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02  - 

11.460 t 

Оползотворяване, 

R12 „Мирми” ЕООД 

Да 

Черни метали 19 12 02  - 

191.940 t 

Оползотворяване, 

R12 „Супер-лукс- 84” 

ЕООД 

Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци 

съдържащи живак 

20 01 21*  - 

0.100 t 

Оползотворяване, 

R13 „БалБок 

Инженеринг” АД 

Да  
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Утайки от пречистване 

на отпадъчни води на 

мястото на 

Образуване 

10 12 13 
R5 

1689.760 
- - Да 

Смесени битови 

отпадъци 
200301  - 

60.790 t 

Обезвреждане , D5,       

„Титан БКС” АД 

Да 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води от 

населени места 

 

19 08 05  - 

8 t Оползотворяване, 

R12 , R13 „ Анес- 96” 

ООД, гр.Пловдив 

Да 

          През отчетният период са предадени на външни фирми/оползотворени следните 

отпадъци с кодове: 

- 10 12 01- R5, Отпадъчна смес преди термично обработване - образувано 

количество 18.640 т; цялото образувано количество е оползотворено на 

площадката; налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

- 10 12 03- R5, Прахови частици и прах (от почистване на пода)-  образувано 

количество 74.000т; цялото образувано количество е оползотворено на 

площадката; налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

- 10 12 08- R13, Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и 

строителни материали (след термична обработка)-  образувано количество- 

3864.63т; налично количество от минал период- 947.045т; оползотворено 

количество за отчетния период- 2848.000т - „Пътища“ АД – гр. Шумен; налично 

количество към началото на 2015г.- 1963.675т; 

- 10 12 10- R5, Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различниот 

упоменатите в 10 12 09- образувано количество- 670.000т; налично количество 

от минал период- 0т; оползотворено на площадката количество за отчетния 

период- 670.000; налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

- 10 12 12-R5,  Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11 

образувано количество- 3606.800т; налично количество от минал период- 0т; 

оползотворено на площадката количество за отчетния период- 3606.800; 

налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

- 10 12 13- R5, Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуване - получено количество от ”Идеал Стандарт Видима” АД – 4857.280; 

оползотворено на площадката количество за отчетния период- 4857.280; 

налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

- 10 12 99- R10, Отпадъци неупоменати другаде- образувано количество- 

145.060т; налично количество от минал период- 112.313т; оползотворено на 

площадката количество за отчетния период- 257.373т; налично количество към 

началото на 2015г.- 0т; 

- 15 01 01- R12, хартиени и картонени опаковки- образувано количество- 24.150т; 

налично количество от минал период- 0т; предадено количество за 

оползотворяване- 24.150т на фирма „ Мирми” ЕООД.Налично количество към 

началото на 2015г.- 0т; 

- 15 01 02-R12,  пластмасови опаковки- образувано количество- 11.460т; налично 

количество от минал период- 0т; предадено количество за оползотворяване- 

11.460т на фирма „ Мирми” ЕООД; налично количество към началото на 2015г.- 

0т; 
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- 19 08 05-R12,  утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места- 

образувано количество- 8т; налично количество от минал период- 0т; предадено 

количество за оползотворяване 8т на фирма „ Анес- 96” ООД, гр.Пловдив; 

налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

- 20 01 21*-R13,  флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак- 

образувано количество- 0.080т; налично количество от минал период- 0.020т; 

предадено количество за оползотворяване- 0.100т на фирма „БалБок 

Инженеринг” АД; налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

- 19 12 02- R12, черни метали- образувано количество- 191.940т; налично 

количество от минал период- 0т; предадено количество за оползотворяване- 

191.940т на фирма „Супер-лукс- 84” ЕООД; налично количество към началото 

на 2015г.- 0т; 

- 20 03 01-D5, смесени битови отпадъци- образувано количество- 60.790т; 

налично количество от минал период- 0т; предадено количество за 

обезвреждане- 60.790т на фирма„Титан БКС” АД; налично количество към 

началото на 2015г.- 0т; 

- 10 12 13- R5, Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на 

образуване - образувано количество- 1689.760т; налично количество от минал 

период- 0т; оползотворено на площадката количество за отчетния период- 

1689.760т; налично количество към началото на 2015г.- 0т; 

              През отчетната 2014г. на територията  на  „Хан Омуртаг” АД не са образувани и не 

са извършвани дейности със следните отпадъци: 

 

 

№ Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка Площадка за 

дейности с 

отпадъци 

1 15 02 03* Абсорбенти, филтърни материали, кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 

4 

2 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове 16 02 

09 и 16 02 13 

4 

3 13 02 08* Други моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки 

4 

4 19 09 05 Наситени или отработени йонообменни 

смоли 

4 

5 16 02 13* Излязло от употреба оборудване, 

съдържащо опасни компоненти, 

различно от упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 13 

4 

6 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 4 

7 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

5 

8 20 01 01 Хартия и картон 7 

9 20 01 02 Стъкло 7 
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10 19 08 01 Отпадъци от решетки и сита - 

11 17 01 01 Бетон - 

12 17 05 06 Изкопни земни маси, различни от 

упоменатите в 17 05 05 

- 

13 16 11 06 Облицовъчни и огнеупорни материали, 

от неметалургични процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 

2 

 

 

Всички отпадъци се съхраняват на площадките посочени в КР № 200-Н1/2009 и 

съгласно изискванията посочени там. Площадките са обособени и обозначени с табели с 

номер на площадката по КР и кода и наименование на отпадъците, които се  съхраняват на 

съответната площадка. На площадка №4 за временно съхранение на отпадъци с опасен 

характер са поставени и съответните пиктограми, за обозначаване . 

  

 Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 11.1.3. Ежемесечно се изчисляват 

количествата образувани отпадъци, които се генерират пряко от производствения процес. 

Ежемесечно се попълват „Отчетни книги за отпадъците“. 

Количествата се изчисляват спрямо единица продукт, след което се сравняват 

стойностите с разрешените по КР- периодична оценка на съответствието на нормите за 

ефективност при образуване на отпадъците. При констатиране на несъответствие се 

отбелязва в  работен формуляр 11.7.2, в който се посочват причини и коригиращи действия. 

Поради въвеждане в експлоатацията на нова ролкова пещ за изпичане на керамични плочки 

през докладваната година на площадката на дружеството се налага напасване в производство 

на тестови модели от продуктите при което се наблюдава леко завишаване на  годишната 

норма за ефективност за отпадък с код 10 12 08. Коригиращи действия не са приложими и не 

са налагани. Годишното количество образуван отпадък с код 10 12 08 определен с 

Комплексно разрешително № 200-Н1–А1/2012 година не е превишен. Водено от грижата за 

опазване на околната среда дружеството е предало образуваните количествата отпадък с код  

10 12 08 на външна фирма за оползотворяване. 

 По Условие11.2- Приемане на отпадъци за третиране- на площадката се приема 

отпадък с код и наименование 10 12 13- утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото 

на образуване от ”Идеал Стандарт Видима” АД, в количество до 20000т/год.по 

предварително уточнен график и направена заявка от притежателя на отпадъка, въз основа на 

писмен договор. Преди приемане на отпадъците „ Хан Омуртаг“ АД разполага с данни за 

състава, вида и количеството на отпадъците- в съответствие с Условие 11.2.2.2 .на 

настоящото Комплексно разрешително.По изпълнение на Условие 11.2.2.3- при приемане на 

отпадъците се извършва стриктна проверка на придружаващата документация, визуална 

проверка на отпадъците, измерване на количествата и отразяването на дейностите в 

отчетната книга за отпадъци.По Условие 11.2.3. е разработена и се прилага инструкция за 

оценка на съответствието на приемането на отпадък 10 12 13 с определените в настоящото 

разрешителноизисквания- през 2014г. не са констатирани несъответствия и съответно не са 

предприемани коригиращи действия по нея. 

По Условие 11.3.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

събирането на отпадъците с условията в КР. По Условие 11.3.2- на територията на работната 

площадка на „Хан Омуртаг“АД е изградена система за разделно събиране на отпадъците. 

Разположени са съдове за разделно събиране на отпадъци- 20броя  обособени в 6 точки.През 

2014г. са извършени 24 проверки по цитираното условие. Честотата на проверките е два пъти 
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в месеца. Резултатите от проверките се нанасят в чек-листи. При констатиране на 

несъответствия са предприети коригиращи действия. Констатираните несъответствия са 

смесване на отпадъците, за което е предприето пресортиране на съответните съдове. 

 По Условие 11.3.3- при необходимост събраните на територията на площадката 

отпадъци се привеждат в удобен за съхранение и транспортиране вид.Изпълняват се 

изискванията на Условие 11.3.4- всички отпадъци се съхраняват за срок не по-дълъг от 3 

години при последващо предаване за оползотворяване и 1 година при последващо предаване 

за обезвреждане. 

По Условие 11.3.5- всички отпадъци на площадката се съхраняват в съответствие с 

изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отападъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. на определените за 

целта места в Заявлението. По изпълнение на Условие 11.3.6, Условие 11.3.7, Условие 11.3.8, 

Условие 11.3.9 и Условие 11.3.10- - всички опасни отпадъци се съхраняват в добре затварящи 

се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците.Съдовете 

са обозначени с добре видими надписи „Опасен отпадък“, код и наименование на отпадъка,, 

както и Условие 11.3.12, като съхраняването на отпадъците се извършва по начин, който не 

позволява смесването на опасни и други отпадъци, оползотворими с неоползотворими на 

площадка №4. 

 Условие 11.3.13. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на  

съхранението на отпадъците с условията в КР. Честотата на проверките е веднъж на три 

месеца.  Извършени са 4 проверки. Резултатите се документират в чек-листи. През отчетната 

година няма констатирани несъответствия. 

           По Условие 11.4.1- всички генерирани на площадката отпадъци се предават за 

транспортиране на фирми, които притежават необходимите документи по ЗУО. 

 В изпълнение на Условие 11.4.3. е изготвена инструкция за периодична оценка на 

съответствието на транпортирането на отпадъците с условията в КР. При предаването на 

производствени отпадъци се следи за наличие на първичен счетоводен документ, а за 

опасните отпадъци се  издава  „Идентификационен документ“. Екологът следи за спазване на 

условията за транспортиране на отпадъци и при констатирани несъответствия се попълва 

Регистрационен формуляр за несъответствията. През отчетната година не са констатирани 

несъответствия. 

По Условие 11.5.1- генерираните на площадката отпадъци се предават за 

оползотворяване единствено на лица, притежаващи съответните документи, изискуеми със 

ЗУО. 

 По Условие 11.5.3. се прилага инструкция за Периодична оценка на съответствието на 

оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците с условията в КР. Ежемесечно към 

еколога се подава информация за количеството оползотворени с код на операцията R5 

отпадъци. Данните се сравняват със стойностите зададени, като пределни по КР. При 

констатиране на несъответствие се попълва Регистрационен формуляр за несъответствието с 

причини и коригиращи действия. През 2014г. не са надвишавани допустимите количества 

разрешени с КР. 

 Изготвена е инструкция за Периодична оценка на съответствието на обезвреждането  

на отпадъците с условията в КР. На територията на предприятието обезвреждане не се 

извършва. Всички отпадъци за обезвреждане се предават само на фирми имащи разрешение 

по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на 

сключен писмен договор, съгласно изискванията на Условие 11.6.1. През 2014г. не са 

предавани производствени отпадъци за обезвреждане, поради което няма приложение на 

инструкцията по Условие 11.6.5. 



52 

 

 Условие 11.7.2. и 11.7.3. Измерването и изчисляването на количествата образувани на 

площадката отпадъци се извършва съгласно инструкция с цел определяне на : 

 Годишното  количество образуван отпадък за всяка инсталация; 

 Годишното количество образуван отпадък за единица продукт/стойностите за 

нормите на ефективност/ – за отпадъците които се генерират пряко от 

производствения процес. 

 По Условие 11.7.4- екологът попълва „Отчетна книга за образуване и / или третиране 

на отпадъци“ (за преките производствени отпадъци – ежемесечно), както и отчетни книги за 

образувани и предадени отпадъци.Информацията по тях се обобщава в Годишните отчети за 

отпадъците, които се подават до ИАОС, но информацията се съхранява на площадката и се 

предоставя на контролните органи при поискване. 

 При констатиране на несъответствия по горните условия,  се попълва Регистрационен 

формуляр за несъответствията. 

 

 

По Условие 11.9.4 резултатите са представени в следната таблица: 

 
№ Условие Брой и обект на 

проверките 

Установени 

несъответствия 

Причини Предприети коригиращи 

действия 

1 11.2.3 12 няма - няма 

2 11.3.13 4 няма - няма 

3 11.4.3 4 броя проверки. При 

констатирани 

несъответствия се 
попълва Регистрационен 

формуляр за 

несъответствията. През 
отчетната година не са 

констатирани 

несъответствия. 

 

няма - няма 

4 11.5.3 1 няма - няма 

5 11.6.5 Инструкцията се 

изпълнява.Поради липса 
на несъответствия, не е 

попълван работен 

формуляр 

няма - няма 

6 11.7.3 1 няма - няма 

  

4.5.Шум 

 

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение на показателите по шумово 

натоварване съгласно Условие 12.2.2  инструкция за оценка на съответствието, установяване 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи мерки в изпълнение на Условие 

12.2.3. от КР.  

 

Съгласно Условие 12.2.1.  наблюдение на шумовото ниво се извършва веднъж на две 

години. Последния мониторинг е направен през месец октомври 2013г. 

По Условие 12.3 - През 2013г.  са извършвани измервания на шумово ниво. 

Предоставени са резултати от мониторинга в табица 8. Измерванията са извършени от 

акредитирана лаборатория – Лаборатория за анализ на компоненти на околната среда 

„Лакос”, гр.Бургас. През 2014 г. не са постъпили оплаквания от живущи около площадката, 

за превишаване на шумовото ниво, тъй като тя се намира извън територията на населеното 

място.Не са констатирани несъответствия с поставените в разрешителното максимално 

допустими нива. 
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Таблица 8. Шумови емисии 

Място на измерване 

Ниво на 

звуково 

налягане 

в dB (A) 

Измерено 

през  

ден/ нощ/ 

вечер 

Измерено 

звуково 

налягане в dB 

(A) 

Съответствие 

Протокол № 1061 / 11.12.2013г. 

Нощно ниво на шума (23:15 – 00:08 часа) 

Точка на измерване №1 70 нощ 
45,6+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №2 70 
нощ 46.9+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №3 70 
нощ 49.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №4 70 
нощ 49.9+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №5 70 
нощ 48.8+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №6 70 
нощ 46.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №7 70 
нощ 45.2+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №8 70 
нощ 49.6+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №9 70 
нощ 50.2+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №10 70 
нощ 53.1+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №11 70 
нощ 51.7+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №12 70 
нощ 52,1+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №13 70 
нощ 50.4+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №14 70 
нощ 49.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №15 70 
нощ 45.6+0.4 

-0.4 
съответства 

Ниво на обща звукова 

мощност 
 

нощ 108,0+4.4 

-4.4 
- 

Еквивалентно ниво на шума 

от обекта в мястото на 

въздействие – кв. Мътница 

на гр. Шумен 

45 

 
42.1+0.4 

-0.4 
- 

Дневно ниво на шума (12:22 – 13:26 часа) 

Точка на измерване №1 70 
ден 50.2+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №2 70 ден 51.9+0.4 съответства 
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-0.4 

Точка на измерване №3 70 
ден 56.8+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №4 70 
ден 56.2+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №5 70 
ден 54.4+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №6 70 
ден 51.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №7 70 
ден 54.9+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №8 70 
ден 59.8+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №9 70 
ден 61.4+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №10 70 
ден 56.9+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №11 70 
ден 59.8+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №12 70 
ден 56.2+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №13 70 
ден 51.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №14 70 
ден 47,9+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №15 70 
ден 46,2+0.4 

-0.4 
съответства 

Ниво на обща звукова 

мощност 
- 

ден 115.0+4.6 

-4.6 
- 

Еквивалентно ниво на шума 

от обекта в мястото на 

въздействие – кв. Мътница 

на гр. Шумен 
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47.0+0.4 

-0.4 
- 

Вечерно ниво на шума (22:00 – 22:56 часа) 

Точка на измерване №1 70 вечер 
48.2+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №2 70 
вечер 49.8+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №3 70 
вечер 50.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №4 70 
вечер 50.1+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №5 70 
вечер 52.9+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №6 70 
вечер 50.1+0.4 

-0.4 
съответства 



55 

 

Точка на измерване №7 70 
вечер 48.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №8 70 
вечер 52.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №9 70 
вечер 55.4+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №10 70 
вечер 59.6+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №11 70 
вечер 54.8+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №12 70 
вечер 56.3+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №13 70 
вечер 55.6+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №14 70 
вечер 51.5+0.4 

-0.4 
съответства 

Точка на измерване №15 70 
вечер 48.4+0.4 

-0.4 
съответства 

Ниво на обща звукова 

мощност 
- 

вечер 112.1+4.5 

-4.5 
- 

Еквивалентно ниво на шума 

от обекта в мястото на 

въздействие – кв. Мътница 

на гр. Шумен 

50 

вечер 
45.1+0.4 

-0.4 
- 

 

 Условие 12.3. През отчетната 2013г. при мониторинга на шума не са установени 

несъответствието на установените нива на звуково налягане с разрешените такива, поради 

което и през 2013г. и 2014г. не са предприемани коригиращи действия , няма оплаквания от 

живущи около площадката. 

  

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

 

            Изпълнява се Условие 13.1.3.8.  

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

отстраняване на течовете, съгласно Условие 13.1.1.1 и инструкция за отстраняване на разливи 

от вещества/препарати,които могат да замърсят почвата,подземните води и третиране на 

образуваните отпадъци, съгласно Условие 13.1.1.4. Осигурени са достатъчно сорбиращи  

материали за почистване при евентуален разлив. 

 

Производствената дейност на “Хан Омуртаг” АД не е източник на преки емисии в 

подземните води и почвата (не се изпускат директно замърсители). Изградени са  пунктове за 

мониторинг на подземни води на територията на работната площадка.  

 По Условие 13.1.1.1  е изготвена и се прилага инструкция за Периодична проверка за 

наличие на течове от тръбопроводи и съоръжения разположени на открито. Установяването 

на течове от водопроводната мрежа става чрез засичане на водомери разположени по 

продължение на водопровода, като по разликите в отчетенита стойности се установява 
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наличие на теч. Проверките за течове по тръбопроводите за газ, се извършват ежемесечно, за 

което се водят записи в работни тетрадки – няма установени течове през 2014г. 

 Изготвена е инструкция за Определяне на подходящите места и осигуряване на 

достатъчно количество абсорбиращи материали в случай на разлив. Отстраняване на 

разливи. Необходимите количества и местата за разполагане на абсорбентите се определят за 

всяко съоръжение или обект, в зависимост от технологията на работа, наличните машини и 

съоръжения, и конкретните опасности. За отчетната година не е имало приложение на 

инстукцията по Условие 13.1.1.4. По Условие 13.1.3.4.е подготвен дневник, в който да се 

отразяват данни при евентуален разлив и предприети мерки за ликвидирането му. За 2014г. 

няма записи в дневника, поради отсъствие на обстоятелства за това. 

 По Условие 13.1.1.5.и  Условие 13.1.1.6- не се допуска наличие на течности в 

резервоари и други съоръжения, от които биха могли да се получт разливи, както и товаро- 

разтоварните дейносто се извършват само на места, където не биха могли да доведат до 

течове. 

Условие 13.1.2.2 и  Условие 13.1.2.3-   Изготвени са инструкции за мониторинг на 

почви,  оценка на съответствията, предприемане на коригиращи действия в случай на 

необходимост. Изпитването на почвените показатели заложени в КР се извършва само от 

акредитирана лаборатория, веднъж на три години. Пробонабиране за провеждане на 

почвения мониторинг се извършва от постоянните пунктове, разположени на територията на 

площадката и съгласувани с РИОСВ град Шумен с писмо с изх.№ 5356 / 31.10.2007г. 

 ТМ№1- МП1- в близост до складове и “Транспорт”, с координати - 2701’711”E и 

4317’171”N  

       

 ТМ№2- МП2-в близост до място за съхранение на отпадъци и оборотни води, с 

координати -  2701’844” Е и  4316’936” N     

 ТМ№3- МП3-в близост до място за съхранение на отпадъци и оборотни води, с 

координати -  2701’952” Е и 4317’206” N   

 Базов мониторинг е извършен през 2011г. съгласно Условие 13.1.2.1.  

 През 2014г. е извършен мониторинг на почвите, като резултатите са представени в 

таблица 8. Пробовземането и анализа на пробите са извършени от акредитирани 

лаборатории- „ Еко Консулт Инженеринг”ООД, гр. Бургас и лаборатория за екология и 

технически изпитвания „ Акватератест” при ИССЕ ООД. 

 Резултатие от анализа се докладват в таблица 8, съгласно Условие 13.1.3.3. , Условие 

13.1.3.5, Условие 13.1.3.6. 

 

МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ  

Таблца 8 

Показател Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Активна 

реакция  рН 

8,05±0,10 МП №1  

с координати: 

Е 27о 01` 

711`` 

N 

7.31±0,06 Веднъж на 3 

години 

да 

Fe 2,07±0,10 1.48±0,04 Веднъж на 3 

години 

да 

Zn 113±9 61.67±3.52 Веднъж на 3 да 
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43о17`171``; 

Протокол от 

изпитване № 

А 725-

1/18.12.2014г. 

години 

Pb 65±7 11.06±1.08 Веднъж на 3 

години 

да 

Нефтопродукти  16,19±1,62 102±8 Веднъж на 3 

години 

да 

Активна 

реакция  рН 

8,13±0,10 МП №2  

с координати: 

Е 27о 01` 

844`` 

N 43о17`936`` 

Протокол от 

изпитване № 

А 725-

2/18.12.2014г. 

7.45±0,06 Веднъж на 3 

години 

да 

Fe 2,01±0,10 1.87±0,03 Веднъж на 3 

години 

да 

Zn 110±9 86.50±2.60 Веднъж на 3 

години 

да 

Pb 84±8 46.06±1.65 Веднъж на 3 

години 

да 

Нефтопродукти  18,69±1,87 83±7 Веднъж на 3 

години 

да 

Активна 

реакция  рН 

8,12±0,10 МП №3  

с координати: 

Е 27о 01` 

952`` 

N 43о17`206`` 

Протокол от 

изпитване № 

А 725-

3/18.12.2014г. 

7.67±0,06 Веднъж на 3 

години 
да 

Fe 2,06±0,10 1.70±0,06 Веднъж на 3 

години 
да 

Zn 106±9 199.2±5.3 Веднъж на 3 

години 
да 

Pb 50±5 21.29±0.86 Веднъж на 3 

години 
да 

Нефтопродукти  23,79±2,38 107±9 Веднъж на 3 

години 
да 

 

При проведеният почвен мониторинг през докладваната година се наблюдават повишени 

стойности по показател нефтопродукти спрямо тези на базово ниво. Съгласно проведения 

анализ на резултатите докладвани по-горе не е установено замърсяване на почвите, 

надвишаващо нормите в Наредба №3 от 01.08.2008г.за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вешества в почвите.  

Предприети са превантивни действия по опазване на почвите от замърсявания: забранено 

е използването на зелените площи за съхранение на отпадъци и материали, поддържа се 

добрия вид на зелените площи и почвата, тревата се поддържа чрез косене; периодично се 

извършва миене и измитане на пътищата в завода. 

По Условие 13.1.3.1. ,  Условие 13.1.3.2., Условие 13.1.3.7 информацията се съхранява на 

площадката и се предоставя на компетентните органи при поискване. 

 

Инструкции по Условие 13.2 и . Условие 13.3  Мониторинг на подземни води.Опазване на 

подземни води, документиране и докладване-  Оценка на съответствието. Коригиращи 

действия. В изпълнение на условията в КР, екологът организира извършването на 

периодичния мониторингна водите иразработването и спазването на  съответната 

инструкция. Пробовземането и изпитването се осъществява само от акредитирана 

лаборатория. През 2014г. няма приложение на инструкцията поради липса на подземни води 

в точките на пробовземане, установено с протоколи за вземане на извадки  № 0654-А/ 

12.06.2014г. и №1489-А / 12.12.2014г. на Лаборатория за анализ на компонентите на околната 

среда - „Еко – Консулт Инженеринг“ООД. 
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5. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях. 

По Условие 16.2-През 2014г. с писмо са уведомени РИОСВ- Шумен и ИАОС за 

прекратяване дейността на пещ и сушилня „ Карфер”. Изготвен е подробен план за 

прекратяване на дейността.  

По Условие 16.3.- През 2014г. с писмо е уведомена РИОСВ – Шумен за временно 

прекратяване на дейността. Изготвен е  План за временно прекратяване дейността на 

Инсталацията по Условие 2 от КР включващ: 

 Прекратяване на работния процес по участъци; 

 Извършване на ремонтни и профилактични дейности; 

 Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества / материали; 

 Почистване на складови помещения и площадки за временно съхранение на отпадъци; 

 Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите извършвани по време на 

прекратяване дейността на инсталацията; 

 

6.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 6.1. Предотвратяване и действия при аварии -  Условие 14 

По Условие 14.1е разработен вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на 

предприятието.  

В съответствие с изискванията по Условие 14.2. е изготвена Оценка на възможността за 

изпускане в резултат на аварийни ситуации в канализацията на опасни течни вещества, смеси 

или замърсени води включително от гасене на пожари.  

Изготвен е дневник по Условие 14.3., в който се описва всяка възникнала аварийна 

ситуация, причини за аварията, време и място на възникване, последствия и предприети 

действия. През 2014г. не е имало случай на аварийна ситуация, няма записи в дневника. 

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 14.4. за ограничаване и/или 

ликвидиране на последствията от аварийни ситуации. 

По Условие 14.7 е изготвена и се съхранява документация за наличието, разположението 

и количеството опасни вещества и смеси на площадката, попадащи в обхвата на приложение 

3 от ЗООС. 

По Условия 14.8 и 14.9 е разработена оценка за възможните случаи на непосредставена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.Мерките са планирани и 

остойностни в съответствие с изискванията на нармативната уредба по отговорността по 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети.По изпълнение на Условие 14.11- 

оценката и мерките ще се актуализират при необходимост.По изпълнение на Условие 14.12- 

информацията по горните условия се предоставя на компетентните органи при поискване. 

 

По Условие 15 -  Анормални технологични режими на работа на инсталацията се 

наблюдават при следните случаи: 

 Спиране на електрозахранването по различни причини 

 Аварийно спиране на вентилационните съоръжения на пещите и сушилните 

 Аварии във водоподаването. 

За всеки един от тези случаи инсталацията изпълнява план за собствен мониторинг, 

който включва наблюдение и контрол на извънредните емисии. 

През 2014  година инсталацията не е работила при анормален технологичен режим и 

плана за собствен мониторинг не е прилаган. 
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Изготвени са инструкции за пускане и спиране на пречиствателни съоръжения по 

Условие 15.1., Технологични инструкции за пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 

– съгласно Условие 15.2., както и инструкция за документиране на действията по прилагане 

на технологичните инструкции по Условие 15.2.1. 

 

 6.2.Оплаквания или възражения, инциденти  свързани с дейността на 

инсталацията, за която е издадено КР 

6.2.1. Инциденти 

През отчетния период - 2014 година не са регистрирани инциденти с инсталацията и 

прилежащите към нея съоръжения, които да водят до: 

 Емисии над емисионните норми, установени в разрешителното, както и не планирани 

емисии; 

 Замърсяване на почвите и подпочвените води в района и др.; 

 

6.2.2.Оплаквания 

През 2014г. не са постъпили оплаквания или възражения, касаещи дейността на 

Инсталацията. 

 


