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3.1. Увод  

• Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно 
разрешително (КР); 

КР №1-Н2/2013 г. на КЦМ АД, гр. Пловдив e издадено за експлоатация на 
действащи инсталации и съоръжения за следните категории промишлени 
дейности,съгласно ЗООС (Условие № 2. от КР): 

А). Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
I. Обособено производство на цинк и сплави - т.2.5a) и т. 2.5б), 
включващо: 
1. ТУ „Пържене и утилизация на SO2 от пържилните газове” 
1.1. ТЗ „Пържене” 
1.2. ТЗ „Сярна киселина” (ДКДА-система № 1) 
1.3. ТЗ „Неутрализация и охлаждащи цикли” 
2. ТУ „Извличане и електролиза” 
2.1. ТЗ „Мокро извличане” 
- ТО “Извличане” 
- ТО „Очистка на разтворите” 
- ТО „Филтровално – преси Ларокс” 
- ТО „Кадмиево” 
- ТО „Цинков сулфат марка В” 
2.2. ТЗ „Електролитен” 
- ТО „Елекртолиза” 
- ТО „Топене и леене на катоден цинк” 
- ТО „Производство на цинкови сплави” 
3. ТУ „Велц и рециклинг” 
3.1. ТЗ „Велц” 
- ТО „Велц-пещи” 
- ТО „Пържилно и прахоулавяне” 
3.2. ТЗ „ППЦП” 
- ТО „Тройно промиване на цинковите окиси” 
- ТО „Цинков сулфат-монохидрат” 
 
II. Обособено производство на олово и сплави - т.2.5a), т. 2.5б), 
включващо: 
1. ТУ „Аглотопилен” 
1.1. ТЗ „Подготовка на суровините” 
1.2. ТЗ „Агломерация” 
1.3. ТЗ „Топене и фюминговане” 
1.4. ТЗ „Прахоулавяне” 
2. ТУ „Рафинация и рециклинг” 
2.1. ТЗ „Рафинация” 
2.2. ТЗ „Късобарабанни пещи” 
2.3. ТЗ „Сребродобивно” 
2.4. ТЗ „Разливане на олово и оловни сплави” 
 
III. Обособено производство на благородни метали и сплави - т.2.5a), т. 
2.5б), включващо: 
1. ТЗ „Пластична обработка и леене на метали” 
2. ТЗ „Електролиза” 
3. ТЗ „Златен концентрат” 



     
Годишен доклад за изпълнение на условията на  КР №1-Н2/2013 г.на КЦМ, АД – Пловдив за 2015г. 

     

 3

Б). Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС: 
1. Горивна инсталация, включваща: 

- Парокотелна инсталация - 3 бр. котли; 
- Инсталация за химическа водоочистка (ХВО). 

2. Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори 
 

• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 

КЦМ АД   
 „Асеновградско шосе” 

4009, гр. Пловдив 
 

• Регистрационен номер на КР:КР №1-Н2/2013 г. 

• Дата на подписване на КР: 08.07.2013 г. 

� Дата на влизане в сила на КР: 27.07.2013 г. 

 

• Оператор на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е 
притежател на разрешителните: 

Оператор:     КЦМ АД, Пловдив 

Притежател на разрешителните: КЦМ АД, Пловдив 

 

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

КЦМ АД 
„Асеновградско шосе” 

4009, Пловдив 
Тел. 032 623 541 

Факс: 032 623 560 
post@kcm.bg 
www.kcm.bg 

 

• Лице за контакти: 

инж. Цонка Маркова – Главен еколог и ръководител отдел „Екология и контрол 
по прилагане на СУОС” 

 

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

КЦМ АД, Пловдив 
 „Асеновградско шосе” 

4009, Пловдив 
Тел. 032 609407 

Факс: 032 623 570 
tsonka.markova@kcm.bg 
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• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите: 

Основната продукция, произвеждана в КЦМ АД, Пловдив е:  

� стандартен блок цинк  SHG 99.995%; 
� широка гама цинкови сплави и цинков сулфат; 
� стандартен блок олово 99.99% и оловни сплави; 
� стандартен блок кадмий (99.95%); 
� техническа сярна киселина (95-96% H2SO4); 
�  изделия от благородни метали (сребро, злато) и техни сплави. 

В КЦМ АД са обособени три производства – Обособено производство на олово и 
сплави, Обособено производство на цинк и сплави и Обособено производство на 
благородни метали и сплави, които са охарактеризирани по-долу. 

Обособено  производство на олово и сплави (ОПОС) 

Производството на олово в КЦМ АД, Пловдив се осъществява по класическата 
пирометалургична пържилно-редукционна схема, включваща операциите: 
шихтоване на суровините, агломерация, топене на агломерата в шахтова пещ с 
последващо непрекъснато изпускане и фюминговане на пещната шлака и огнево 
рафининиране на „черното” олово в рафинационни котли.  

Фюмингованата шлака се гранулира и продава на циментовите заводи, а фюминг-
окисите се преработват в цинковото производство.  

Междинните продукти на рафинацията на „черното” олово се преработват до меден 
щейн и шпейза в късобарабанни пещи. 

Благородните метали се концентрират до сплав „Доре”, а бисмутът се използва за 
производство на бисмутно олово.  

В рамките на ОПОС работи „Инсталация за сепариране на амортизирани оловно-

кисели акумулатори” с производителност 3 t/h амортизирани акумулатори. В 
инсталацията се извършва пълно извличане на компонентите от оловните 
акумулатори, изразяващо се в следните операции: 

• Натрошаване на отпадъчните акумулатори; 

• Сепариране на оловната паста от другите инертни компоненти; 

• Отделяне на електролита; 

• Сепариране на инертните компоненти в зависимост от вида им, както 
следва: 

o Полипропилен, който е търговски продукт; 

o Отпадъчни тежки пластмаси – ебонит, ПВ, ПВЦ-сепаратори – които се 
депонират на Депото за опасни отпадъци на КЦМ. 

Оловосъдържащите компоненти се преработват в основните технологични агрегати 
на ОПОЛС– шахтова пещ и късобарабанни пещи. 

Отделеният електролит се неутрализира или се използва като слаба киселина в 
инсталацията за извличане на хард-цинк.  

Обособено производство на благородни метали и сплави (ОПБМС) 

Производството е специализирано в областта на благородните метали, като 
съчетава извличането с последващата им преработка до изделия и сплави. Условно 
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производствените линии са разделени на три: Сребърна линия - за сребро и 
сплавите му (ТЗ Електролиза); Златна линия – за злато и сплавите му (ТЗ „Златен 
концентрат) и Прокатна линия – за прокат на изделия от благородни метали и 
сплавите им (ТЗ „Пластична обработка и леене на метали”). 

 В рамките на КЦМ АД, ОПБМС затваря производствения цикъл на Оловно 
производство. Получената сплав “Доре” от цех “Рафинация” се преработва във вид 
на аноди със съдържание на сребро – 98% и с остатъчно съдържание от злато, мед, 
олово и кадмий. Анодите се подлагат на афинаж, като крайните продукти са 
сребро – 99.99% и злато – 99.999%. 

Действащата технологична схема дава възможност за извличане на платина и 
паладий, при положение, че тези метали се съдържат в изходната суровина.  

Всички вторични продукти са включени в технологичните схеми на КЦМ, което 
прави технологията безотпадна. 

Обособено производство на цинк и сплави(ОПЦС) 

В Обособено Производство на цинк и сплави влизат: технологичен участък (ТУ) 
«Пържене и сярна киселина»,  ТУ «Извличане и електролиза» и ТУ «Велц и 
рециклинг»  

ТУ «Пържене и рециклинг» 

В участъка се извършва окислително пържене на цинковите концентрати в пещ 
«КС». Технологичните газове от пещта, заедно с основната част от 
агломерационните газове от ОПОЛС, след суха и мокра очистка от прах и аерозоли, 
се преработват по метода DKDA (двойна катализа, двойна абсорбция) за 
утилизиране на SO2 в техническа сярна киселина (95 ÷ 96 % H2SO4).  

Като отделно звено към участъка функционира и Парна централа, изцяло работеща 
на природен газ. Химически обработената вода, необходима за производството на 
пара и за охлаждащите цикли, се произвежда в Инсталацията за ХВО. При 
необходимост е запазена възможността за използване на мазута като 
допълнително гориво за един от парните котли. 

ТУ «Извличане и електролиза» (Инсталация за производство на цинк и 

сплави, в т.ч. ТУ «Велц и рециклинг») 

Производството на цинк в участъка се основава на стандартната 
хидрометалургична технология, включваща двустадийно сярно-кисело извличане 
на цинковата угарка, обработка на неразтворения остатък (велц-процес), 
очистване на цинковите сулфатни разтвори, електроекстракция, претопяване на 
катодния цинк и разливането му до блоков метал.  

Производството на цинкови сплави се извършва в ТО „Производство на цинкови 
сплави” към ТУ „Извличане и електролиза”. Входящите суровини включват блоков 
цинк 99.995, електролитна мед, блоков алуминий, отпадъчен алуминий - изрезки, 
блоков магнезий, дървени въглища и азот. Крайни продукти от производството във 
вид на блокове са различни видове цинкови сплави, ЦАМ 4-1, ЦАМ 4-3, ЦА 12. 

Условие 4.2.2 Докладване: В КЦМ се прилага РП 7.5-1 „Изготвяне на план за 
дейността. Разпределяне и отчитане”, регламентираща процеса на планиране и 
отчитане на произведената продукция за съответната календарна година на 
инсталациите по Условие 2 от КР. Съгласно РП 7.5-1 през ІІІ-то и ІV-то тримесечие 
на всяка календарна година от обособените производства се изготвя 
производствена план-програма за постигане на целите, поставени от Надзорния 
съвет на дружеството. Контролът по изпълнението и отчитането й се извършва от 
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отдел „Икономическо планиране, контролинг и управление на активите”. 
Отчитането на произведената продукция за всеки месец се извършва до 3-то число 
на следващия месец с попълване на ОД 7.5-1-03, която се представа на 
Изпълнителния директор на дружеството. Въз основа на натрупаната информация 
за постигнатите показатели при необходимост се предприемат коригиращи 
действия. 
Годишното производство през 2015 г. за инсталациите по Условие 2, които попадат 
в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е, както следва: 

� Производствен капацитет на инсталациите по Условие2: 

Инсталации, попадащи в обхвата 
на Приложение № 4 от ЗООС 

Капацитет, съгласно 
КР №1-Н2/2013 г. 

Постигнат капацитет 
през 2015 г. 

Съответствие 

Обособено производство на цинк и 
сплави 

100 000 t/y цинк вкл. и 
в сплави 

73 683 t/y цинк вкл. и 
в сплави 

Да 

- ТО „Кадмиево” 2 t/24 h 0,94 t/24 h Да 
Обособено производство на олово и 
сплави 

75 000 t/y олово, вкл. 
и в сплави 

69 025 t/y олово, вкл. 
и в сплави 

Да 

Обособено производство на 
благородни метали и сплави  

100 t/y благородни 
метали, вкл. и в сплави 

40,255 t/y благ. мета-
ли, вкл. и в сплави 

Да 

Изискванията на комплексното разрешително за капацитета на отделните 
инсталации през 2015 г. са спазени. 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда 

Специализираното звено в КЦМ АД, Пловдив, отговарящо за управление на 
околната среда, е отдел „Екология и контрол по прилагане на СУОС”, който е на 
пряко подчинение на Изпълнителния Директор на дружеството. Отделът се състои 
от две основни звена: акредитирана изпитвателна „Лаборатория по екология” и 
сектор „Управление на отпадъците”, и има следните основни функции: 

o Контрол за своевременно и коректно прилагане на всички законови наредби, 
касаещи производствената дейност на фирмата по отношение на опазването на 
околната среда и привеждането й в съответствие с действащото 
законодателство; 

o Осъществява комуникационна и функционална връзка между дружеството и 
външни държавни или общински организации, представя, популяризира и 
защитава приетата и утвърдена екологична политика на фирмата;  

o Организира провеждането на мониторинг; 

o Анализира резултатите от провежданите по график измервания на прахо-
газовите емисии и имисии. Разработва и предлага конкретни мерки за 
отстраняване на констатираните отклонения; 

o Организира, ръководи, осигурява, контролира цялостната дейност, свързана с 
управление на околната среда; 

o Осигурява официална информация по околната среда за заинтересовани 
страни; 

o Съдейства за оперативното управление на аспектите; 

o Осъществява контрол по прилагане на документите от СУОС и на 
съответствието със съществуващите норми по околната среда; 

o Извършва контрол, отчет и управление на дейностите по съхранение, 
транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани на площадката на 
дружеството; 
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o Извършва контрол за състоянието на складовете и резервоарите за съхранение 
на суровини, реагенти и горива; 

o Документира и поддържа документацията за основните дейности по опазване на 
околната среда. 

• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ 
инсталациите: 

 

РИОСВ - Пловдив 
бул. Марица № 122, 
гр. Пловдив, 4000 

 
 

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 
инсталацията/инсталациите: 

 

Източнобеломорски район 
гр. Пловдив,  

ул. “Янко Сакъзов” № 35 
гр. Пловдив, 4000
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3.2. Система за управление на околната среда – Условие №5 

 

КЦМ АД, гр. Пловдив прилага система за управление на околната среда (СУОС) 
сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004 (сертификат № 01 104 1334362/2, 
валиден до 11.06.2016 г.) от “TЮФ РЕЙНЛАНД, БЪЛГАРИЯ” ЕООД. СУОС е включена в 
корпоративната интегрирана система за управление (КИСУ) на фирмите от КЦМ 2000 
груп, част от която е и КЦМ АД.  

СУОС обхваща:  

• производствени процеси;  
• произвеждани продукти и спомагателни дейности;  
• аспекти на околната среда, които КЦМ АД, Пловдив може да управлява и върху 

които може да въздейства;  
• осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по 

околната среда;  
• постигане и поддържане на сертификация съгласно ISO 14001:2004.  

СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ – Условие 5.1. 

Отговорните лица за изпълнението на конкретните дейности, произтичащи от КР са 
определени в ОД ОС 4.6/6-1 Списък на извършващите конкретните дейности, 

произтичащи от КР №1-Н2/2013 г.  

Достъпът до актуализирания през 2015 г. списък на отговорните лица по дейностите, 
свързани с изпълнение на условията на КР е осигуряван чрез електронния сайт на 
КИСУ. 

ОБУЧЕНИЕ – Условие 5.2. 

Дейностите по обучение, включително и изготвянето на програмата за обучение за 
всяка календарна година (ОД 6.2-02/0) в КЦМ АД, Пловдив са регламентирани в КОП 

6.2 Управление на човешките ресурси. В изпълнение на Плана за 2015 г. са проведени 
обучения със следните тематики: 

• Децентрализирано обучение за опресняване и разширение на знанията  по 
Наредба №40/2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз 
на опасни товари – участници – 40 човека от екипа на КЦМ; 

• Централизирано обучение на тема регламент REACH – 16 човека ръководни 

кадри; 

• Централизирано обучение за работа с опасни товари (опасни химични вещества 

и смеси) участници – 63 човека от екипа ЖПТ и ОТ; 

• Децентрализирано обучение за опресняване и разширение на знанията  по 
Аварийни ситуации – участници: 300 човека от екипа на КЦМ; 

• Децентрализирано обучение за опресняване и разширение на знанията  по 
„Промени в законодателството по околна среда в Р. България - въздух, води, 

почви и отпадъци” – участници: 40 човека от екипа на КЦМ; 

• Децентрализирано обучение за опресняване и разширение на знанията  по 
Регламент No 1907/2006 REACH съхранение и работа с ОХВ и С. 

На 03.12.2015 г. е изготвена и подадена заявката за обучение на персонала за 
2016г. 

 



     
Годишен доклад за изпълнение на условията на  КР №1-Н2/2013 г.на КЦМ, АД – Пловдив за 2015г. 

     

 10

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ – Условие 5.3. 

С ОД ОС 4.6/6-02 Списък на отговорните за изпълнението на дейности, произтичащи 

от КР №1-Н2/2013 г. са определени отговорните за изпълнението на условията в КР 

лица. Актуализиция през 2015 г. не е била необходима. 

Актуален списък на органите/лицата които трябва да се уведомяват съгласно 
условията в КР се поддържа, като приложение към Аварийния план. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 

8 СПРАВКА За телефоните на службите и учрежденията (ведомствата), с които 

взаимодейства и поддържа свръзка ЩИАП за СНАВР на КЦМ АД-Пловдив). 

ДОКУМЕНТИРАНЕ – Условие 5.4. 

Съгласно КОП 4.2 Управление на документи и записи, всяко тримесечие се извършва 
преглед на нормативната база по околна среда. За приложимите актове, отнасящи се 

до работата на инсталациите се изготвя списък ОД ОС 4.2-03 „Списък на актуалните 

нормативни документи”. Актуалното копие на списъкът, с отразена последна промяна 

на всеки нормативен акт, е достъпно на интернет страницата на КИСУ. 

Отдел ЕКО изготвя и съхранява СПИСЪК На всички инструкции, необходими за 

изпълнение на условията на КР № 1 – Н2/2013 г. от 01.08.2013 г. Актуалното копие на 

списъка е достъпно на интернет страницата на КИСУ. 

Разпространението на документите от КИСУ се извършва съгласно Приложение 4 

„Матрица на абонатите” към КОП 4.2 „Управление на документи и записи”. Актуалното 
копие е достъпно на интернет страницата на КИСУ. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – Условие 5.5. 

Документите, изисквани от КР са част от СУОС. Актуализирането и разпространението 
им е регламентирано в КОП 4.2 Управление на документи и записи. Във връзка с 

влизане в сила на КР №1-Н2/2013 г. главните процедури и инструкции по околна 
среда са актуализирани.  

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИИ – Условие 5.6. 

Всички инструкции, изисквани от КР, са разработени и се прилагат като част от КИСУ. 
Същите се съхраняват в писмен вид на площадката и могат да бъдат представени при 

поискване. 

ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСВИЯ – Условие 5.7. 

Условие 5.7.1. Основната процедура, регламентираща мониторингът на техническите 

и емисионни показатели, е КОП ОС 5.1 „Мониторинг и измерване”. Конкретните 
дейности по мониторинга са разписани в главните и работни процедури и инструкции, 

от системите по управление на околната среда и качеството. 

Условие 5.7.2. Съгласно КОП ОС 5.1 компетентните лица от отдел ЕКО поне веднъж 

годишно правят преглед на резултатите от мониторинга, като оценяват съответствието 
със: 

• законовите и други нормативни изисквания по ОС; 

• ключовите характеристики спрямо изискванията на нормативните и „други” 
изисквания и Комплексните разрешителни; 

• резултатите спрямо ангажиментите от политиката, общите и конкретните 
цели по ОС; 

• постигането на индикаторите, възприети като показатели за резултатността, 

за постигане на общите и конкретни цели съгласно КОП 8.5. 
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Условие 5.7.3. При констатиране на несъответствие със заложените в КР изисквания 

към техническите и емисионни показатели се предприемат коригиращи и превантивни 
дейности съгласно КОП 8.3 „Управление на несъответствията”. 

Условие 5.7.4. Актуализацията на документите, включително и на нови нормативни 
документи, се извършва по реда, определен в КОП 4.2 Управление на документи и 

записи. 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ – Условие 5.8. 

Актуализацията на всички документи от СУОС, част от които са и инструкциите за 

работа на технологичното и пречиствателно оборудване, е регламентирана в КОП 4.2 

Управление на документи и записи. 

През отчетния период, аварии на площадката на КЦМ АД, Пловдив, които да налагат  

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно 
оборудване, не са възниквали. 

Процесът, изискванията, реда и отговорностите за идентифициране на възможни 
извънредни ситуации и предприемане на подходящи действия за тяхното смекчаване и 
овладяване са регламентирани в КОП ОС/ЗБР 4.7 Готовност за извънредни ситуации и 

способност за реагиране. 

ДОКУМЕНТИРАНЕ – Условие 5.9. 

През периода са водени надлежни записи за данните от наблюденията на емисионните 
и технически показатели, както и от оценката на съответствието им с условията на 
комплексното разрешително. Записите са налични и се съхраняват в отдел „Екология и 

контрол по прилагане на СУОС”. 

Всяка промяна в документите от СУОС е съпроводена с ОД 4.2-01 Предложение за 

изменение или създаване на нов документ. Съхраняването на записите се извършва по 
реда на КОП 4.2 

Компетентните лица от отдел ЕКО създават и поддържат списък с документите, 

доказващи съответствие с условията в КР. Списъкът се съхранява в отдел ЕКО. 

ДОКАЛВАНЕ – Условие 5.10. 

Съгласно Условие 5.10.1. Резултатите от собствения мониторинг на компонентите на 
околната среда са представяни своевременно на компетентните органи. Годишният 
доклад за дейностите, за които е предоставено настоящото разрешително, е изготвен и 

представен на 30.03.2016 г. в РИОСВ, гр. Пловдив и БД ИЧР, гр. Пловдив. 

През отчетния период от компетентните органи не е изисквана допълнителна 

информация. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС – Условие 5.11. 

През годината, не се е налагала актуализация на действащите процедури от системата 
за управление на околната среда.  
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Доклад по Условие 7: 

Условие 7.1.: През годината не са възниквали аварийни или други замърсявания, 
поради което към компетентните контролни и местни органи на управление не са 

отправяни уведомления. 

Условие 7.2. Резултатите от провеждания собствен мониторинг своевременно са 
докладвани в РИОСВ и БД-ИБР, както следва: 

� Мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха – собствен периодичен, 
докладван в РИОСВ-Пловдив; 

� Резултати от собствен непрекъснат мониторинг на емисии и имисии във въздуха 
– ежемесечно докладване до РИОСВ-Пловдив; 

� Мониторинг на повърхностни и подземни води – докладван в БД-ИБР и РИОСВ. 

Обобщена информация по изпълнение на Условие 7.1 и 7.3. е включена в настоящия 
ГД ОС. 

Условие 7.3. и 7.4: През 2015 г. КЦМ е информирало МОСВ са следните 
инвестиционни предложения във връзка с планирани промени: 

- Разрешение за експлоатация на предвидените за извеждане от експлоатация 

съоръжения за производство на олово и сплави в „Старо обособено 
производство на олово и сплави“ като заместваща мощност за срок от две 

години след пускане в редовна експлоатация на новите мощности за 
производство на олово; 

- Изграждане на нова Сушилна кула в ТЗ”Сярна киселина” (ДКДА-І-ва система) в 

Обособено производство на цинк и сплави на КЦМ АД, гр. Пловдив; 

- Газификация на 3 бр. късобарабанни пещи в ТЗ „Късобарабанни пещи” и 1 бр. 

купелационна пещ в ТЗ „Сребродобивно”, разположени в Обособено 

производство на олово и сплави” на КЦМ АД, гр. Пловдив; 

- Транспортиране и зареждане на черно олово на блок в пещ „Аусмелт” в 

приемните котли на ТЗ „Рафинация”; 

- Експлоатация на Инсталация за производство на сребърен нитрат в условията на 

Обособено производство на благородни метали и сплави”. 

Във връзка с планирана промяна на работата на инсталациите по Условие 2 през 

2015г. КР на КЦМ е актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015 г. , подписано от 
Изпълнителния Директор на ИА ОС на 20.11.2015 г. Предвид това, че Разрешението за 

експлоатация на новите мощности за производство на олово №СТ-05-2567 на 
Дирекцията за национален строителен надзор е от 28.12.2015 г., в настоящия ГД ОС е 

докладвано изпълнението на условията на КР през 2015 г., преди влизане в сила на 
новата му редакция. 

През 2015 г. не са възниквали заплахи за екологични щети, поради което не са 

предприемани конкретни мерки за отстраняването им и не са изпращани уведомления 
към съответните компетентни органи. 
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 3.3. Използване на ресурси – доклад по Условие №8 

3.3.1. Използване на вода – Условие 8.1.: 

Условие 8.1.1.: Спазване на условията на разрешителното за водоползване. 

КЦМ АД задоволява потребностите си от вода чрез собствена добивна система от 
подземни води. Водовземните съоръжения са десет на брой – един шахтов и девет 
сондажни кладенеца. Те представляват линеен ред от взаимодействащи кладенци с 

дължина 2250 m и се разглеждат като вододобивна система. 

За водовземането на подземни води за промишлени и питейно-битови цели 

дружеството има издадено Разрешително за водоползване №300015/11.07.2003 год. от 
Басейнова Дирекция – гр. Пловдив, актуализирано с решение №2467/08.07.2015 г. 
Съгласно чл. 48 ал. 1, т.12 от Закона за водите, докладът, относно изпълнение на 

условията от Разрешителното за водоползване, се представя като част от ГД ОС.  

Изпълнение на условията на Разрешителното за водоползване: 

1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни 
цели води – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6: 

Добивът на вода се измерва чрез две пломбирани от Басейнова дирекция водомерни 

устройства на вход в КЦМ, АД. От края на 2003 г. разходът на промишлена и 
охлаждаща вода за инсталациите се контролира чрез вододомери, монтирани до 

съответните потребител. Чрез тях е осигурено редовното измерване и документиране 
на използваните количества, като ежемесечно и общо годишно потребление по 
отделните технологични участъци и на площадката като цяло. 

2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг:  

Съгласно Разрешителното за водоползване собственият мониторинг се провежда в 

следните точки: 

* ШК 1 - N 42004’28,737” ;     E 240 48’27,5634”  
* СК 2  - N 42004’29,24208” ; E 240 48’37,00308” 

* СК 3  - N 42004’29,57558”;  E 240 48’47,86242”  
* СК 4  - N 42004’29,89073”;  E 240 48’58,72022” 

* СК 5 -  N 42004’30,21594” ; E 240 49’09,56949” 
* СК 6  - N 42004’30,53931”;  E 240 49’20,40849” 
* СК 7  - N 42004’30,85438”;  E 240 49’31,26653”  

* СК 8  - N 42004’31,17058”;  E 240 49’42,09931”  
* СК 9  - N 42004’31,47181” ; E 240 49’52,54912”  

* СК 10 - N42004’31,80183” ;  E 240 50’01,96940” 

Данните от мониторинговите измервания през 2015 г. в тези точки са представени в 

таблица 1: 

Таблица 1: 

Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 

 

Активна реакция ШК  1 
 

рН 
6,5-9,5 

7,15 

 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Електропроводи-

мост 
ШК  1 

 

µS cm-1 2000 
1210 

 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо ШК  1 
 

µg/l 
200 < 10,0 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Манган ШК  1 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон ШК  1 
 

mg/l 
0,5 

0,14 

 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 
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Показател 

 

Точка на 

пробовзема-

не 

Мерна  

единица 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на мониторинг 

 

Съответствие 

% 

 

Нитрати ШК  1 
 

mg/l 
50 

44,4 

 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди ШК  1 
 

mg/l 
250 

41,5 

 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати ШК  1 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати ШК  1 
 

mg/l 
250 

202,3 

 

1път/годишно 

№716 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород ШК  1 
mg/l 

- 4,15 
1път/годишно 

№81 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  2 
 

рН 
6,5-9,5 

7,23 

 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Електропроводи-

мост 
СК  2 

 

µS cm-1 2000 
1210 

 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  2 
 

µg/l 
200 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Манган СК  2 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон СК  2 
 

mg/l 
0,5 

0,79 

 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
0 

Нитрати СК  2 
 

mg/l 
50 

44,8 

 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  2 
 

mg/l 
250 

33,7 

 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  2 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  2 
 

mg/l 
250 221,3 

1път/годишно 

№717 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  2 
 

mg/l 
- 4,55 

1път/годишно 

№82 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  3 
 

рН 
6,5-9,5 

7,25 

 

1път/годишно 

№718 ПВ/27.08.15г. 
100 

Електропроводи-

мост 
СК  3 

 

µS cm-1 2000 
940 

 

1път/годишно 

№718 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  3 
 

µg/l 
200 

< 10,0 
 

1път/годишно 
№718 ПВ/27.08.15г. 

100 

Манган СК  3 
 

µg/l 
50 

< 10,0 
 

1път/годишно 
№718 ПВ/27.08.15г. 

100 

Амониев йон СК  3 
 

mg/l 
0,5 

0,20 
 

1път/годишно 
№718 ПВ/27.08.15г. 

100 

Нитрати СК  3 
 

mg/l 
50 

39,6 

 

1път/годишно 

№718 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  3 
 

mg/l 
250 

25,5 

 

1път/годишно 

№718 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  3 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№718 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  3 
 

mg/l 
250 

136,8 

 

1път/годишно 

№718 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  3 
 

mg/l  
- 4,20 

1път/годишно 

№83 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  4 
 

рН 
6,5-9,5 

7,36 

 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Електропроводи-

мост 
СК  4 

 

µS cm-1 2000 
740 

 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  4 
 

µg/l 
200 

 

< 10,0 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Манган СК  4 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон СК  4 
 

mg/l 
0,5 

0,11 

 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Нитрати СК  4 
 

mg/l 
50 

31,8 

 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  4 
 

mg/l 
250 

20,7 

 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  4 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  4 
 

mg/l 
250 

91,0 

 

1път/годишно 

№719 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  4 
 

mg/l  

 

- 
3,90 

1път/годишно 

№84 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  5 
 

рН 
6,5-9,5 

7,44 

 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Електропроводи-

мост 
СК  5 

 

µS cm-1 2000 
620 

 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  5 
 

µg/l 
200 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 
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Показател 

 

Точка на 

пробовзема-

не 

Мерна  

единица 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на мониторинг 

 

Съответствие 

% 

 

Манган СК  5 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон СК  5 
 

mg/l 
0,5 < 0,016 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Нитрати СК  5 
 

mg/l 
50 

24,9 

 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  5 
 

mg/l 
250 

15,8 

 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  5 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  5 
 

mg/l 
250 

81,3 

 

1път/годишно 

№720 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  5 
 

mg/l 
- 5,80 

1път/годишно 

№85 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  7 
 

рН 
6,5-9,5 

7,42 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Електропроводи-

мост 
СК  7 

 

µS cm-1 2000 
640 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  7 
 

µg/l 
200 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Манган СК  7 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон СК  7 
 

mg/l 
0,5 

0,12 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Нитрати СК  7 
 

mg/l 
50 

18,2 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  7 
 

mg/l 
250 

19,3 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  7 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  7 
 

mg/l 
250 

62,6 

 

1път/годишно 

№721 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  7 
 

mg/l 
- 4,10 

1път/годишно 

№86 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  8 
 

рН 
6,5-9,5 

7,37 
 

1път/годишно 
№722 ПВ/27.08.15г. 

100 

Електропроводи-
мост 

СК  8 
 

µS cm-1 2000 
620 

 
1път/годишно 

№722 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  8 
 

µg/l 
200 

< 10,0 
 

1път/годишно 
№722 ПВ/27.08.15г. 

100 

Манган СК  8 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№722 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон СК  8 
 

mg/l 
0,5 < 0,016 

1път/годишно 

№722 ПВ/27.08.15г. 
100 

Нитрати СК  8 
 

mg/l 
50 

17,2 

 

1път/годишно 

№722 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  8 
 

mg/l 
250 

25,7 

 

1път/годишно 

№722 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  8 
 

mg/l 
0,5 

< 0,007 

 

1път/годишно 

№722 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  8 
 

mg/l 
250 

59,9 

 

1път/годишно 

№722 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  8 
 

mg/l 
- 5,90 

1път/годишно 

№87 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  9 
 

рН 
6,5-9,5 

7,20 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Електропроводи-

мост 
СК  9 

 

µS cm-1 2000 
700 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  9 
 

µg/l 
200 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Манган СК  9 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон СК  9 
 

mg/l 
0,5 

0,10 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Нитрати СК  9 
 

mg/l 
50 

16,9 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  9 
 

mg/l 
250 

13,5 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  9 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  9 
 

mg/l 
250 

91,5 

 

1път/годишно 

№723 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  9 
 

mg/l 
- 5,10 

1път/годишно 

№88 ПВ/27.08.15г. 
- 

Активна реакция СК  10 
 

рН 
6,5-9,5 

7,20 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 
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Показател 

 

Точка на 

пробовзема-

не 

Мерна  

единица 

Стандарт за 

качеството на 

подземните води 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на мониторинг 

 

Съответствие 

% 

 

Електропроводи-

мост 
СК  10 

 

µS cm-1 2000 
610 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Желязо СК  10 
 

µg/l 
200 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Манган СК  10 
 

µg/l 
50 

< 10,0 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Амониев йон СК  10 
 

mg/l 
0,5 

0,13 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Нитрати СК  10 
 

mg/l 
50 

21,2 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Хлориди СК  10 
 

mg/l 
250 

12,4 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Фосфати СК  10 
 

mg/l 
0,5 < 0,007 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Сулфати СК  10 
 

mg/l 
250 

84,8 

 

1път/годишно 

№724 ПВ/27.08.15г. 
100 

Разтворен кислород СК  10 
 

mg/l 
- 3,75 

1път/годишно 

№89 ПВ/27.08.15г. 
- 

 

През 2015 г., считано от м. август и до края на годината, СК 6 е била в ремонт и за този период  

мониторинг не е извършван. 
Сравняването на резултатите от проведените през м. август общо 90 бр. изпитвания на 

отделните показатели на водите от водовземните устройства със Стандарта за качество на 

подземните води показват, че:  

� 1 бр. анализ от общо 9 бр. от измерванията на съдържанието на амониев йон не 

съответства на стандарта. Нарушението е на СК 2 – измерена стойност 0,79 mg/dm3  при 

норма – 0,5 mg/dm3 . Замърсяването не се дължи на производствената дейност на КЦМ. 

Предполага се въздействие от стари замърсявания (територия на бивша свинеферма). 

Наблюденията и отчетът на добиваните количества вода се извършват непрекъснато, 
като резултатите от тях за 2015 г. са показани в Таблица 2: 

 

         Таблица 2: 

Месец от годината Ниво, m Добив, m3/месец 

ШК1 

януари 4,00 52200 

февруари 3,25 81900 

март 3,30 62100 

април 3,30 75150 

май 3,30 77000 

юни 3,30 109000 

юли 3,40 87000 

август 4,70 82000 

септември 5,10 107200 

октомври 5,40 82400 

ноември 5,50 94800 

декември 5,50 52400 

СК 2 

януари 2,90 157950 

февруари 0,50 37350 

март 1,90 68000 

април 2,00 93500 

май 2,00 189600 

юни 2,00 150600 

юли 2,10 195000 

август 3,00 156000 

септември 3,80 138000 

октомври 5,10 204000 

ноември 4,20 135600 

декември 4,50 83250 
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Месец от годината Ниво, m Добив, m3/месец 

СК 3 

януари 3,50 87300 

февруари 2,40 56250 

март 2,30 45900 

април 2,40 78500 

май 2,40 138500 

юни 2,40 129000 

юли 2,60 162000 

август 3,50 161500 

септември 4,30 156000 

октомври 4,50 116000 

ноември 4,65 98000 

декември 4,80 99500 

СК 4 

януари 2,20 13950 

февруари 2,50 45450 

март 1,50 40050 

април 1,80 48500 

май 1,80 104500 

юни 1,80 103500 

юли 1,50 109500 

август 3,40 151500 

септември 3,40 144500 

октомври 3,50 96500 

ноември 3,70 75500 

декември 4,10 66000 

СК 5 

януари 2,70 39600 

февруари 2,70 58950 

март 2,40 54000 

април 2,60 63000 

май 2,60 82000 

юни 2,60 63500 

юли 2,80 97500 

август 3,20 101000 

септември 5,50 104400 

октомври 5,80 84000 

ноември 5,80 83600 

декември 5,70 65200 

СК 6 

януари 2,00 32400 

февруари 2,00 34650 

март 1,60 57500 

април 1,80 56000 

май 1,80 109500 

юни 1,80 100000 

юли 2,00 101500 

август 0,60 0 

септември 0,40 0 

октомври 0,70 0 

ноември 1,00 0 

декември 1,10 0 

СК 7 

януари 2,50 34200 

февруари 2,50 33750 

март 1,80 63500 

април 2,00 84000 

май 2,00 100800 

юни 2,00 160800 

юли 2,10 187200 

август 3,30 145800 

септември 3,50 192600 

октомври 3,70 131850 

ноември 3,80 82800 

декември 4,10 70200 
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Месец от годината Ниво, m Добив, m3/месец 

СК 8 

януари 2,40 82800 

февруари 1,60 67050 

март 1,70 54000 

април 2,00 57600 

май 2,00 102150 

юни 2,00 87750 

юли 2,30 135900 

август 2,70 85500 

септември 3,30 96000 

октомври 3,40 117600 

ноември 3,50 56000 

декември 4,10 57000 

СК 9 

януари 1,20 34000 

февруари 1,60 32000 

март 3,10 79200 

април 3,30 37600 

май 3,30 36800 

юни 3,30 40800 

юли 3,50 23200 

август 4,20 35200 

септември 1,30 43600 

октомври 3,20 54000 

ноември 3,30 24800 

декември 6,20 59400 

СК 10 

януари 0,40 122360 

февруари 0,20 57000 

март 3,10 74480 

април 3,40 58400 

май 3,40 82400 

юни 3,40 75200 

юли 3,70 70000 

август 4,40 102400 

септември 1,00 96400 

октомври 2,90 68400 

ноември 3,00 62400 

декември 3,00 48600 

Данните от наблюденията се записват в нарочен дневник и се съхраняват. 

Резултатите от химичните анализи на добиваната вода под формата на протоколи се 

представят в БД на всеки три месеца.  

Съгласно условията на Разрешителното за водоползване преди актуализацията му и, 
следователно, в сила до 30.07.2015 г., на всеки 6 месеца са извършвани анализи на 

водата, използвана за питейно-битови цели. Резултатите са докладвани своевременно 
в БД и са представени в Таблица 3 по-долу. 

Таблица 3: Анализ на вода, предназначена за питейно-битови цели 

Показател Измерена 
стойност  

Стойност, съгласно 
Наредба № 9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

цвят, градуси  < 5 
< 5 

Приемливи за 

потребителите и без 

значими колебания 

спрямо обичайното за 

показателя 

2 пъти/год. 

 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 

ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  

мирис, бала 1 
0 

Приемливи за 

потребителите и без 

значими колебания 

спрямо обичайното за 

показателя 

2 пъти/год. 

 

ПИ № П-236-1/17.03.15 г. 

ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  
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Показател Измерена 
стойност  

Стойност, съгласно 
Наредба № 9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

вкус при 20 0С без привкус 
без привкус  

без привкус-обичайно за 

показателя 

2 пъти/год. 

ПИ № П-236-1/17.03.15 г. 

ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  

мътност, mg/dm3 < 0,5 
0,09 

Приемливи за 

потребителите и без 

значими колебания 

спрямо обичайното за 

показателя 

2 пъти/год. 

 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 

ПИ №429ПВ-62/03.09.15 г. 

да  

обща твърдост 
mgeqv/dm3 

9,65 
4,40 

< 12 

 

2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 
ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  

рН 7,4 

6,78 

6,5-9,5 2 пъти/год. 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

перманганатна  
окисляемост, mg/dm3 

< 0,48 
< 0,48 

< 5,0 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

амоний,  
mg/dm3 

< 0,05 
< 0,016 

< 0,50 2 пъти/год. 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

нитрити, mg/dm3 <0,01 
<0,016 

< 0,50 2 пъти/год. 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

нитрати, mg/dm3 22,0 
15,4 

< 50 2 пъти/год. 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

флуориди, mg/dm3 0,07 
0,04 

< 1,5 2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 

ПИ № 79ПтВ/07.08.15 г. 

да  

хлориди, mg/dm3 41,12 
8,6 

< 250 2 пъти/год. 
ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

фосфати, mg/dm3 < 0,007 
0,009 

< 0,5 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да 

сулфати, mg/dm3 167,1 
37,9 

< 250 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

ел.проводимост 
µS/cm 

579 
499 

< 2000 2 пъти/год. 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

натрий, mg/dm3  14,5 
10,5 

< 200 2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 

ПИ № 79ПтВ/07.08.15 г. 

да  

калций, mg/dm3 131,2 
61 

< 150 2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 

ПИ № 79ПтВ/07.08.15 г. 

да  

магнезий, mg/dm3 21,2 
7,4 

< 80 2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 
ПИ № 79ПтВ/07.08.15 г. 

да  

желязо,  
µg/ dm3 

20,0 
<10,0 

< 200 2 пъти/год. 
ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

олово, µg/ dm3 < 3 
< 3 

< 10 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

мед, mg/dm3 0,01 
<0,01 

< 2 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

цинк,  mg/dm3  0,59 
<0,01 

< 4 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

манган,  
µg/ dm3 

< 5 
< 10 

< 50 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

кадмий,  
µg/ dm3 

< 3 
< 3 

< 5 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

бор, mg/dm3  0,0092 
<0,005 

< 1 2 пъти/год. 

ПИ № 9477/05.05.15 г. 
ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  

арсен, µg/ dm3  < 1,0 

< 1,6 

< 10 2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 

ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  

селен, µg/ dm3 < 5,0 
< 1,8 

< 10 2 пъти/год. 

ПИ № 9477/05.05.15 г. 
да  



     
Годишен доклад за изпълнение на условията на  КР №1-Н2/2013 г.на КЦМ, АД – Пловдив за 2015г. 

     

 22

Показател Измерена 
стойност  

Стойност, съгласно 
Наредба № 9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  

ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

хром, µg/ dm3 <20,0 
<20,0 

< 50 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

никел, µg/ dm3 < 20 
<20 

< 20 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

алуминий, µg/ dm3 < 12 
22 

< 200 2 пъти/год. 

ПИ № 9477/05.05.15 г. 

ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  

антимон,  µg/ dm3 < 2,0 
< 1,7 

< 5 2 пъти/год. 

ПИ № 9477/05.05.15 г. 
ПИ № 429ПВ/04.09.15 г. 

да  

живак, µg/ dm3 < 1,0 
<1,0 

< 1 

 

2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 

ПИ № 79ПтВ/07.08.15 г. 

да  

свободен хлор, mg/dm3 < 0,02 
0,14 

0,3÷0,4 2 пъти/год. 

ПИ № 33 ПтВ /22.04.15 г. 

ПИ № 79ПтВ/07.08.15 г. 

да  

цианиди (общи), µg/ dm3 < 5 
< 5 

< 50 2 пъти/год. 

ПИ № 323 ПтВ /21.04.15 г. 

ПИ № 652ПтВ/06.08.15 г. 

да  

общ органичен въглерод, 
mg/dm3 

< 27,3 
6,4 

- 2 пъти/год. 

ПИ № 9477/05.05.15 г. 

ПИ № 10730/04.09.15 г. 

да  

уран (естествен), mg/dm3 <0,020 < 0,03 1 път/год. 

ПИ № 9477/05.05.15 г. 
да 

радий 226, Bq/ dm3 <0,10 - 1 път/год. 

ПИ № 9682/27.05.15 г. 
да 

обща бета- 
радиоактивност,  Bq/ dm3 

<0,10 < 1,0 1 път/год. 

ПИ № 9477/05.05.15 г. 
да 

коли форми, CFU/cm3 0/100 0/100 

 

1 път/год. 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 
да  

ешерихия коли, CFU/cm3 0/100 0/100 1 път/год. 

ПИ № П-236/17.03.15 г. 
да 

Считано от м. юни, 2015 г. вода за питейно-битови цели на площадката на КЦМ АД се 
доставя от ВиК ЕООД, Пловдив, съгласно Договор №29433803.06.2015 г. 

За 2015 г. ОБЩО ЗА ПЛОЩАДКАТА, вкл. и за външни консуматори, са изконсумирани 
ОБЩО 10 197 100 m3 свежа вода, от които: 

СВЕЖА ВОДА: ИЗРАЗХОДВАНИ: 
m3/y 

РАЗРЕШЕНИ: 
m3/y 

За промишлени нужди: 
- Общо за площадката 

 
201 120  

 
1 608 336 

За охлаждане: 
-Общо за площадката 

 
9 952 366 

 
11 132 208 

За питейно-битово 
водоснабдяване: 

 
43 614 

 
662 256 

ВСИЧКО за площадката 
 

10 197 100 13 402 800 

 

Водомерните устройства се поддържат в изправност, съгласно действащите в СУОС 
процедури.  

Условие 8.1.6.1.: Постигнатата годишна норма за ефективност при употреба на вода 
за 2015 г. по обособени производства е показана в Таблица 3.1.: 
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          Таблица 3.1: 

Годишно потребление на производствена и охлаждаща вода  
за тон готов продукт през 2015 г. 

 

Източник 
на вода 

Годишно количество, 
съгласно КР 

(m3) 

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР, 
m3/t продукт 

Използвано 
годишно 

количество 

(m3) 

Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на вода, 
m3/единица 

продукт 

Съответ- 

ствие 

 

 

Собствен 

водоиз-
точник 

(подзем-

ни води) 

Обособено производство на 

цинк и сплави – не се 
нормира 

90,00 6 608 628 89,69 Да 

Обособено производство на 

олово и сплави – не се 
нормира 

34,00 
488 046 

7,07 
Да 

Обособено производство на 

благородни метали и сплави 
– не се нормира 

775,00 
30 970 

769,35 
Да  

 

Съгласно Условие 6.6.1. постигнатите годишни стойности на нормите за ефективност 
в Таблица 3.1. се изчисляват като количеството консумирана вода за производството 

на единица продукт за календарната година се разделя на количеството произведена 
продукция за същата календарна година. Сравнението на постигнатата норма с 

регламентираната в Условие 8.1.2 на КР показва, че през годината по този показател 
няма констатирано нарушение.   

В ТЗ „Електролитен” се прилагат технологичните инструкции ИЕ-ИЕМ-01 „Експлоатация 

на машини и оборудване в технологичен участък „Извличане и електролиза” и ИЕ-ТИ-
01 „Производство на блоков цинк, цинк на прах и оловен кек, цинково-сулфатни 

разтвори за производство на цинков сулфат марка В и завод „Агрия””, в които се 
засяга въпроса за консумацията на вода за производствени нужди. 

През 2015 г., съгласно изискванията на ВК-РИ-05 „Експлоатация и поддръжка на 

водоснабдителните и канализационни системи на територията на КЦМ, АД” и ГП ОС 
4.6/1 „Оперативно управление на водите” са извършвани системни проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа по отношение на течове с цел 
намаляване загубите при водопотреблението на свежа вода. Резултатите от тези 
проверки са отразявани в ОД ОС 4.6/1-01 „Дневник за преглед и ремонт на ВиК 

съоръжения”, а предприетите коригиращи действия – в ОД 8.1-04 „Лист за 
несъответствие – коригиращо/превантивно действие”. Тези записи са налични и се 

съхраняват в цех „В и К”. През 2015г. са подменени превантивно 300 м етернитов 

водопровод за производствени нужди с тръба РЕ и 50 м стоманен тръбопровод с ∅200. 

Изграден е нов тръбопровод с дължина 2000 м от ПС7 до бактерицидна станция на цех 

ВиК. Резултатите от проверките се съхраняват в цех ВиК. 

Разходът на промишлена и охлаждаща вода за инсталациите от Условие 2 се 
контролира чрез вододомери, монтирани до съответните потребител. Чрез тях е 

осигурено редовното измерване и документиране на използваните количества – 
ежемесечно, общо годишно потребление по отделните технологични участъци и на 

площадката като цяло. Съобразно изискванията на ГП ОС 4.6/4 „Оперативно 
управление на разходите за единица продукт” събраната информация се обработва и 
систематизира в ОД 7.5-1-06 „Отчет на разходите на реагенти, горива и ел. енергия”, 

който ежемесечно се предава на ръководителите на обособените производства, 
ст.инж. металурзите, Главния еколог и на координатора на производството.  
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3.3.2. Използване на енергия – Условие 8.2. 

Условие 8.2.3.1: Усреднените данни за разхода на електроенергия за 2015 год. за 
единица продукт са показани в Таблица 3.2. От представените данни се вижда, че 

през 2015 г. в потреблението на електроенергия няма констатирани нарушения на 
разходите, лимитирани в условието. 

 

Таблица 3.2.:Усреднени данни за разхода на електроенергия през 2015 г. за единица 
продукт 

 

№ Инсталации 

Годишна норма за ефективност 
при употребата на ел.енергия, 

MWh/t  

Постигната годишна норма за 
2015 г. при употреба на 

ел.енергия, m3/t продукт 

I. Обособено производство на олово и сплави 0,785 0,463 

II. Обособено производство на цинк и сплави 4,25 4,235 

III. 
Обособено производство на благородни 

метали и сплави 
12,3 

9,025 

Годишната консумация на електроенергия за инсталациите по Условие 2 през 
2015 г. възлиза на: 

- Обособено производство на цинк и сплави – 312 047 505 kWh; 

- Обособено производство на олово и сплави – 31 958 575 kWh; 

- Обособено производство на благородни метали и сплави – 902 500 kWh. 

В ТЗ „Електролитен”, най-големият консуматор на електроенергия, се прилагат 
технологичните инструкции ИЕ-ИЕМ-01 „Експлоатация на машини и оборудване в 
технологичен участък „Извличане и електролиза” и ИЕ-ТИ-01 „Производство на блоков 

цинк, цинк на прах и оловен кек, цинково-сулфатни разтвори за производство на 
цинков сулфат марка В и завод „Агрия” в които се засяга и въпроса за консумацията 

на електроенергия за производствени цели. 

Отчитането и контролът на разхода на електроенергия за единица продукт през 

годината е извършвано съгласно РП 7.5-1 „Изготвяне на план за дейността. 
Разпределяне и отчитане” и ГП ОС „Оперативно управление на разходите за единица 
продукт”. При приключване на съответния месец, въз основа на постъпилата 

информация от обособените производства и показанията на локалните електромери, 
се изготвя „Отчет за разходите ….”(ОД 7.5.-1-06) по производства, с натрупване към 

съответния период и със съпоставка с утвърдените в КР №1-Н2/2013г. разходни 
норми. Отчетът ежемесечно е предоставян на Изпълнителния директор, Главния 
еколог, ръководителите на обособените производства, старши-инж. металурзи и на 

координатора на производството. При констатирани преразходи е предвидено 
предприемане на коригиращи и превантивни действия съгласно КОП 8.3. „Управление 

на несъответствията” или КОП 8.5. „Подобряване”.  

На всеки две години КЦМ изготвя оценка за възможността за намаляване на 
използваната енергия за тон продукт за инсталациите по условие 2 и оценка на 

степента на утилизация на генерираната топлина от фюминг пещ, шахтова пещ и 
пържилна пещ, с цел повишаване на енергийната ефективност. Реално намаление на 

разхода на ел.енергия и повишаване на степента на утилизация на генерираната 
топлина ще се постигне след реализиране на проектите, свързани с реконструкцията и 
обновяване на производствените мощности в КЦМ АД, гр. Пловдив. 
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През 2015 г., съгласно действащите инструкции в рамките на КИСУ е извършвана 

инспекция по утвърден график на всички обекти от цех „Електроснабдяване”. Всички 
констатации и технически неизправности са записвани в специални дневници с 

отговорно длъжностно лице и срок за отстраняване и коригиране. Записите са налични 
и се съхраняват в съответните структурни звена. 

В рамките на СУОС  през годината е прилагана процедура, осигуряваща редовното 

измерване и документиране на използваната електроенергия на площадката и 
ежемесечно документиране на потреблението на електроенергия за 1 тон готов 

продукт за инсталациите по Условие 2. Записите са на лице и се съхраняват от 
ръководител „Енергийно стопанство”. 

 

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива  

– Условие 8.3. 

Условие 8.3.1.: През 2015 год. са постигнати следните стойности на средногодишни 
разходни норми за производството на единица продукт на всяка от контролираните 
суровини, спомагателни материали и горива: 

Таблица 3.3.1 Използвани суровини през 2015 г. 

Суровини Годишна норма за 
ефективност 
t/t продукт 

Постигната годишна норма 
за 2015 г. за разход на 
суровини, t/t продукт 

Цинков сулфиден концентрат 2,2 t/t цинк 1,83 

Оловен сулфиден концентрат 1,5 t/t олово 1,24 

Златосъдържащ гравитационен концентрат 200 t/t злато 111 

Спазването на годишната норма за ефективност за 2015 г. при използване на 
спомагателните материали е показано в Табл. 3.3.2, а за горива – в Таблица 3.3.3.: 

Таблица 3.3.2 Използвани спомагателни материали през 2015 г.  

Спомагателни материали R и S фрази Годишна норма 
за ефективност 

по КР 
[t/ t продукт] 

Постигната 
годишна 
норма за 

ефективност  
[t/ t 

продукт] 

Съответствие  

Обособено производство на олово и сплави   

Натрий (Реагент при операция 

„Обезтелуряване”, ТЗ ”Рафинация”) 

R 14/15-34; 

S 5b-8-43f-45 

0,0002  0,00012 Да  

Магнезий (Реагент при операция 

„Обезбисмутяване”, ТЗ ”Рафинация”) 

R 15-17; 

S 7/8-43 

0,0023  0,0021  Да 

Калций (Реагент при операция 

„Обезбисмутяване”, ТЗ ”Рафинация”) 

R 15; 

S 8-24/25-43g 

0,00065  0,00064 Да 

Сяра на прах (Реагент при операция 

„Обезмедяване”, ТЗ ”Рафинация”) 

R 36/37/38; 

S 16-22-26-36/39 

0.0011  0,0011 Да 

Натриев нитрат - селитра (Реагент при 

операцииите „І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти Харис-

окиси”) 

R 8; 

S 16-41 

0,0105  0,008 Да 

Натриева основа – сода каустик - твърда 

(Реагент при преработка на акумулаторни 
отпадъци като реагент за очистване на 

оловото) 

R 35; 

S 26-37/38-45 

0,013  0,0096 Да 

Арсен (Легиращ елемент) R 23/25;S 20/21-28-45 0,000015  0,000015 Да 
Антимон (Реагент за обезбисмутяване) R 37;S 22-24/25 0,0006  0,00013 Да 
Селен – гранули (Легиращ елемент при 

производство на оловни сплави) 

R 23/25-33; 

S 20/21-28-45 

0,015  0,0085 Да 

Солна киселина (При производството на 

сплави за почистване на метални 

R 34-47; 

S 9-26-36/37/39-45 

- 1,5 t/y;  

 

Да 
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Спомагателни материали R и S фрази Годишна норма 
за ефективност 

по КР 
[t/ t продукт] 

Постигната 
годишна 
норма за 

ефективност  
[t/ t 

продукт] 

Съответствие  

повърхности) 

Калциев оксид - негасена вар (варова 

пепелина) (Реагент при промиване на 

оловни прахове) 

R 35-41; 

S 22-24-26-37/39 

0,292  0,124 Да 

Натриев карбонат (Шлакообразуващ 

елемент при преработка на акумулаторни 
отпадъци в КБП) 

R 36; 

S 22-26 

0,011  0,011 Да 

Обособено производство на цинк и сплави    

Магнезий (Легиращ елемент) R 15-17;S 7/8-43 - 0,0025 Да 
Сяра на прах  R 36/37/38; 

S 16-22-26-36/39 

- 0 Да 

Калиев перманганат – кристали (Реагент за 

окисляване на желязото и отделянето му от 

разтвора на цинковия сулфат) 

R 8-22-50/53; 

S 60-61 

0,003  0,00297 

 

Да 

Реагент за очистване на кобалт от 

цинково-сулфатните разтвори (Калиев 

/натриев/ етил ксантогенат) 

R 22; 

S 36/37/39 

0,00275  0,00265 Да 

Цинков прах (За циментация на мед и 

кадмий от цинково-сулфатните р-ри) 

R 15-17; 

S 7/8-43 

0,03375  0,032 Да 

Сярна киселина (Разтваряне на фюминг-

окисите от производството на олово) 

R 35; 

S 26-30-45 

0,085  0 Да 

Натриев хипохлорид (Реагент за биоцидна 

обработка на циклите в ТЗ „Неутрализация 

и охлаждащи цикли”) 

R 31-34; 

S 28а-45-50а 

- 0 Да 

Железен сулфат – зелен камък (Реагент за 

утаяване на металните хидроокиси в ТЗ 
„Неутрализация и охлаждащи цикли” при 

ІІ-ра степен на неутрализация) 

R 22; 

S 24/25 

- 5,5 t/y Да 

Солна киселина (ТЗ „Мокро извличане” ТО 

„Филтрувално” – почистване на 

вакуумпомпи от налепи) R 34-47; 

S 9-26-36/37/39-45 

- 0 Да 

Солна киселина (ТЗ „Неутрализация и 

охлаждащи цикли” – Измиващ разтвор за 

рН-електродите на контролните прибори) 

- 0.65 t/y Да 

Хидразин хидрат (ТЗ „Пържене”– използва 

се като кислородосвързващ елемент) 

R 45Е-23/24/25-34-

43-50/53; 

S 53-26-36/37/39-45-

60-61 

- 0,0 Да 

Водороден прекис (Реагент, използван за 

избистряне на сярната киселина в ТЗ 

„Неутрализация и охлаждащи цикли”) 

R 34; 

S 3-28-36/37/39-45 

- 0 Да 

Калциев хидрооксид хидратна вар 

(Използва се за поддържане на рН на 
пулпата в ТЗ „Мокро извличане”, ТО 

„Филтрувално”) 

R 41; 

S 22-24-26-39 

- 1259,6 t/y Да 

Натриев карбонат - калцинирана сода 

(Използва се като реагент при промиване 

на цинкови прахове в ТО „Тройно 

промиване на цинковите окиси”) 

R 36; 

S 22-26 

- 2195 t/y Да 

Пенител (за изолиране на повърхностите 

на електролизните вани с цел намаляване 

на сярно-киселите изпарения в ТО 

„Електролиза”) 

R 22-34; 

S 26-28-37/39 

- 0 Да 

Инхибитор за мед (Използва се в ТЗ 

„Неутрализация и охлаждащи цикли”  

R 36/38; 

S 26-36/37/39-45 

- 0 Да 

Инхибитор за третиране срещу накип и 

корозия в охлаждащи водни системи 

(Използва се в ТЗ „Неутрализация и 

охлаждащи цикли”) 

R 34-22-51/53; 

S 26-36/37/39-45-61 

- 0 Да 

Обособено производство на благородни метали и сплави   

Натриева основа – сода каустик - твърда  R 35; 

S 26-37/38-45 

2  1,6 Да 

Натриев хипохлорид (Използва се за 

детоксикация на отпадъчните води) 

R 31-34; 

S 28а-45-50а 

- 0,023 m3/y Да 

Солна киселина (Реагент за разтваряне на 

материали, съдържащи благородни метали) 

R 34-47; 

S 9-26-36/37/39-45 

- 0,104  t/y 

 

Да 

Азотна киселина (Реагент за разтваряне на 

материали, съдържащи благородни метали) 

R 35; 

S 23-26-36/37/39-45 

- 0,088 t/y 

 

Да 

Натриев цианид (Реагент за извличане на 

злато) 

R 26/27/28-32-50-53; 

S 1-7-28-29-45-60-61 

3,5  3,48 t/t Да 
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Таблица 3.3.3 Използвани  горива през 2015 г. 

Наименование 
на инсталацията 

и процеса 
 

Вид гориво Годишна 
норма за 

ефективност 
по КР 

Годишна 
норма за 
ефектив-
ност през 

2015 г. 

Съответст-
вие  

Обособено 

производство на олово 

и сплави 

Природен газ 30 Nm3/t блоково 

олово 
29,95 Nm3/t 

оловни сплави 

Да  

100 Nm3/t оловни 

сплави 
99,98 Nm3/t 

оловни сплави 

Да  

Кокс 0,46 t/ t блоково 

олово 
0,304 t/ t 

блоково олово 

Да  

ТЗ „Агломерация” Мазут 0,02 t/ t блоково 

олово 

0,0132 t/ t 

блоково олово 

Да  

ТЗ „Топене и фюминговане” 0,75 t/ t блоково 

олово 

0 Да  

ТЗ „Рафинация” 0,015 t/ t блоково 
олово 

0 Да  

ТЗ „Сребродобивно 7,0 t/ t блоково олово 3,36 t/ t 

блоково олово 

Да  

ТЗ „Късобарабанни пещи” 0,13 t/ t блоково 

олово 

0,100 t/ t 

блоково олово 

Да  

Обособено 
производство на цинк и 

сплави 

Природен газ 70 Nm3/ t блоков цинк 40 Nm3/t 
блоков цинк 

Да  

Кокс 2,15 t/ t блоков цинк 2,15 t/t блоков 

цинк 

Да  

Мазут 0,215 t/ t блоков цинк 0,111 t/t 

блоков цинк 

Да  

Условие 8.3.3.2.: Измерването и документирането на количествата суровини, горива 
и реагенти, употребявани от инсталациите по Условие 2 през годината е извършвано 

съгласно изискванията на действащата в КЦМ РП 7.5-1 „Изготвяне на план за 
дейността. Разпределяне и отчитане” и чрез електронна система за управление на 
бизнеса SAP. Събраните данни са обработвани от отдел „Икономическо планиране, 

контролинг и управление на активите” и под формата на  „Отчет за разходите ….”(ОД 
7.5.-1-06) за всеки месец с натрупване, е предаван на ръководителите на съответните 

производства. Оценката на съответствието с установените в КР 1-Н2/2013г. разходни 
норми е извършвано съгласно ГП ОС 4.6/4. При нарушаването им е предвидено 
предприемането на коригиращи или превантивни действия.  

През 2015 г. няма констатирани нарушения на установените с КР годишни норми за 
ефективност при употреба на суровини, спомагателни материали и горива за 

инсталациите по Условие 2. Те са изчислени съгласно изискванията на Условие 6.6.1. 
и са докладвани в настоящия ГД ОС - Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 по-горе.  

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – 
Условие 8.3.4. 

Използваните през 2015 г. в технологичните процеси  вещества, класифицирани като 
опасни от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, 
препарати и продукти, са транспортирани и съхранявани  съгласно стандартните 

съвети за безопасност (R и S фрази), посочени в Наредбата за реда и начина за 
съхранение на опасни химически вещества и смеси, ДВ 43/07.06.2011 г. За всички 

опасни химични вещества, използвани в технологичните процеси, са осигурени 
Информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение 
ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), които са налични в складовите помещения и 

на работните площадки.  

Съхраняването на вещества с различни свойства и характеристики през годината е 

извършвано разделно, в отделни складови помещения, с цел предотвратяване на 
евентуално взаимодействие между тях и възникване на нежелани инциденти и аварии. 
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Съхраняването на флокулант е осъществявано в оригиналните опаковки, в закрития 

Централен склад, който е с бетонова основа.  

Реагентите за ЦПСОВ са съхранявани в склад „Реагентно отделение” към ЦПСОВ, който 

е снабден с киселинно устойчива изолация, а съдовете са снабдени с обваловки с 
обем, достатъчен да поеме обема на съответния съд. 

Условие 8.3.4.8. Разработени са и се прилагат писмени инструкции за експлоатация 

и поддръжка на резервоарите и техните обваловки. Записи от периодичните проверки 
на тяхното състояние са налични и се съхраняват в отдел Технически. 

Съхранението на мазут се осъществява само в резервоарите на мазутно стопанство, 
посочени на Схемата на разположението на складовете за суровини и материали и 
площадките за временно съхранение, описани в Таблица 8.3.4.3. от КР. Зареждането 

на цистерните се извършва на разтоварната станция на Мазутно стопанство, която е 
осигурена против разливи и течове.  

Съхранението на произведената сярна киселина се осъществява в резервоарите на 
Склад готова продукция, който е обозначен на Схемата на разположението на 
складовете за суровини и материали и площадките за временно съхранение и отговаря 

на описанието  в Таблица 8.3.4.4. на КР. 

За предотвратяване на замърсяванията, вследствие на аварийни течове, резервоарите 

за сярна киселина са оградени с обваловки, изолирани с киселинно-устойчиви 
плочи.Чрез специален канал тези обваловки са свързани с приемния басейн на 
участък “Неутрализация”. По този начин всеки авариен разлив на киселина директно 

се обработва и неутрализира.  

Използваното дизелово гориво за тежкотоварната техника се съхранява в два броя 

подземни резервоари на Склад „ГСМ” с вместимост 40 куб.м. всеки, като дъждовните 
води от площадката се отвеждат в утаителни шахти за маслопродукти. 

През годината са извършвани ежедневни визуални проверки от оторизирания 

персонал за наличие на течове, при които не са констатирани нарушения както от 
резервоарите за съхранение на сярна киселина и горивата, така и от обваловките им. 

През 2015 год. са извършвани ежемесечни проверки на преносната мрежа за мазут, 
при които не са установени  течове.   

Условие 8.3.4.9., 8.3.4.10, 8.34.11: Съхраняването на оловните и цинкови 

концентрати и прахообразните материали е извършвано в бетоновите бункери и 
закритата част на складовите стопанства на обособените Оловно и Цинково 

производства. През година продължи реконструкцията на склада за оловни сурови 
което доведе до 30%-увеличаване на покритите площи. 

Транспортирането на прахообразните материали е извършвано в капсуловани бункер-
ремаркета, неразрешаващи образуването на вторични, неорганизирани прахови 
емисии. 

Ситната фракция кокс, с влажност не по-малко от 20 % е съхранявана в бетонови 
бункери. Едрата фракция кокс е съхранявана на бетонирана площадка, снабдена със 

система за отвеждане на дъждовните води до утаителна шахта. Характеризираните в 
придружаващите всяка партида кокс сертификати физико-химични свойства го 
определят като материал, не съдържащ фракция под 1 mm и следователно не 

прахообразуващ. Въпреки това, през летния сезон, при необходимост, складираните 
количества кокс допълнително са овлажнявани. При извършените два броя  проверки 

(през зимния и летния сезон) на площадките за съхраняване на кокс през 2015 г. не е 
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констатирано генерирането на неорганизирани прахови емисии както при 

съхраняването, така и при товаро-разтоварни дейности.   

Всички използвани в производствения процес спомагателни материали и реатенти са 

съхранявани в оригиналните им опаковки в закрити складове по начин, недопускащ 
нарушаване целостта на опаковките им. Съгласно изискванията на действащата СУОС, 
отразени в ИОС 00-1 „Управление на опасните вещества” при експедиция на готова 

продукция, класифицирана като опасно химично вещество, същата е етикирана от 
специалистите на Управление МРПЛ в съответствие с изискванията на ЗВВХВП. 

Управлението е отговорно да осигури на превозвача задължителните придружаващи 
документи за транспорт по ADR, а на потребителя – информационен лист за 
безопасност на химичното вещество преди или по време на първата доставка. 

През годината всички взривни материали са съхранявани в специализиран склад при 
условия, отговарящи на изискванията за безопасност. 

Условие 8.3.4.12. При работа с новата технология за топене на оловни суровини, 
съхранението на антрацитни въглища се осъществява на определения за целта покрит 
склад, с бетониран под, без връзка с канализация. 

Условие 8.3.4.13. Съгласно процедурите от внедрената КИСУ се извършват 
периодични проверки на състоянието на съоръженията, складовете и площадките за 

съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, полупродукти и продукти. 
Резултатите от тези проверки се документират. 

При извършваните през годината ежедневни визуални проверки на състоянието на 

обваловките на резервоарите за съхранение на киселина, горива и реагенти не са 
констатирани течове и разливи, поради което не са предприемани коригиращи 

действия.  

През годината са извършени две документирани проверки на състоянието на 
складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, 

полупродукти и продукти и товаро-разтоварните площадки. Не са констатирани 
несъответствия с изискванията на КР и не са предприети коригиращи действия.   

Условие 8.3.6. Докладване: 

Условие 8.3.6.1:Всички проверки за състоянието на съоръженията, складовете и 
площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, 

полупродукти и продукти се документират. През годината са извършени: 

- По една проверка на закритите складове за съхранение на суровини, спомагателни 

материали при провеждане на вътрешните одити от КИСУ; 

- Две проверки на площадките за съхранение на кокс от отдел ЕКО; 

- Контрол на състоянието на цистерните за сярна киселина и мазут – по една проверка 
за дебелометрия. 

Не са констатирати  несъответствия и нарушение на изискванията, поради което не са 

предприемани коригиращи действия. 

Условие 8.3.6.2.: През 2015 год. са извършвани ежемесечни проверки на преносната 

мрежа за мазут, при които не са установени  течове 

 

 

 



     
Годишен доклад за изпълнение на условията на  КР №1-Н2/2013 г.на КЦМ, АД – Пловдив за 2015г. 

     

 30

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

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

Всички замърсители, изхвърляни през 2015 г. в околната среда (въздух, вода, почви) 

в резултат на дейността на КЦМ, АД са охарактеризирани в Таблица 4.1. Данните в нея 
са получени чрез изчисления, с използване на резултатите от провеждания собствен 
мониторинг, както следва: 

� Измерена концентрация на вредното вещество; 
� Измерен дебит чрез монтиран разходомер или чрез периодични директни 

измервания; 
� Данни за ефективния фонд работно време на пречиствателното или 

технологично оборудване за 2015 г. 

Таблица 4.1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за 2015 г. 

№. CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за пренос 
на 

замърсители 
извън площ. 
(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

kg/год. 

във въздух 
(колона 1a) 

kg/год. 

във води 
(колона 1b)  

kg/год. 

в почва 
(колона 1c) 

kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 
“-“ 

(17 515,36) 

M, C 

- - - * 

8# - Азотни оксиди (NOx/NO2) 

“-“ 

(85 439,09)    

M, C 

- - - * 

11# - Серни оксиди (SOx/SO2) 
1 704 783,93 

M, C 
- - - * 

17# 7440-38-2 
Арсен и съединенията му 

(като As) 
- 

“-“ 

(2,32) 

M, C 

- - ** 

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

Cd) 

28,20 

M, C 

107,25 

M, C 
- 107,25 ** 

20# 7440-50-8 
Мед и съединенията му 

(като Cu) 
- 

“-“ 

(46,41) 

M, C 

- - ** 

21# 7439-97-6 
Живак и съединенията му 

(като Hg) 
- 

“-“ 

(<0,006) 

M, C 

- - ** 

23# 7439-92-1 
Олово и съединенията му 

(като Pb) 

6 846,16      

M, C 

493,74          

M, C 
- 463,74 ** 

24# 7440-66-6 
Цинк и съединенията му 

(като Zn) 
- 

1 561,38       
M, C 

- 661,38 ** 

47#  
PCDD + PCDF 
(диоксини и фурани) 
(като Teq) 

0,00042 
M, C 

- - - * 

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

“-“ 
(21 841,36) 

M, C 
- - - * 

- - Желязо - 
(108,93) 

M, C 
- - ** 

- - Неразтворени вещества - 
(40 562,64) 

M, C 
- - ** 

- - Нефтопродукти - 
(<0,02) 

M, C 
- - ** 

 
Използвани методи за определяне на показателите в колони 1а) , 1b), 1c): 

№. CAS номер Замърсител Използван метод 

2# 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 
Във въздух - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо изчисляване, 
М,С 

8# - Азотни оксиди (NOx/NO2) 
Във въздух  - ВВЛМ 1-1/2003 с последващо 
изчисляване,М,С 

11# - Серни оксиди (SOx/SO2) 
Във въздух  - ВВЛМ 1-1/2003 и БДС 17.2.4.04 с последващо 
изчисляване, М,С 

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му (като As) Във води – БДС EN ISO 11969 с последващо изчисляване 
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№. CAS номер Замърсител Използван метод 

М,С; В почви – БДС 17.4.4.01-79, М 

18# 7440-43-9 Кадмий и съединения (като Cd) 
Във въздух – БДС EN 14385 с последващо изчисляване, М,С 
Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С 
В почви – ISO 11047, М 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му (като Cu) 
Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С 
В почви – ISO 11047, М 

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му (като Hg) Във води – БДС 12419-82 с последващо изчисляване, М,С 

23# 7439-92-1 Олово и съединенията му (като Pb) 
Във въздух - БДС EN 14385 с последващо изчисляване, М,С 
Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С 
В почви – ISO 11047, М 

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

Във въздух – ВВЛМ 1-2/2003 с последващо изчисляване, 
М,С 
Във води – ISO 8288 с последващо изчисляване, М,С 
В почви – ISO 11047, М 

47# - 
PCDD + PCDF 
(диоксини и фурани) (като Teq) 

Във въздух – БДС EN 1948-1,2,3 с последващо изчисляване, 
М,С 

- - Желязо Във води  - БДС 3425 с последващо изчисляване, М,С 

- - Неразтворени вещества Във води  - БДС 17.1.4.04 с последващо изчисляване, М,С 

- - Нефтопродукти 
Във води  - БДС EN ISO 9377-2 с последващо изчисляване, 
М,С 

 
 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. – Условие 9. 

 

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване - През годината са 
спазвани всички технологични инструкции за определяне и документиране на 
действията по поддържането на оптималния работен режим на пречиствателните 
съоръжения. Стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение са документирани, записите са налице и се съхраняват в съответните 
участъци. Оборудването, включително резервното, е осигурено и е налично на 
площадката. 

В експлоатация на производствената площадка на КЦМ АД, са 33 броя пречиствателни 
съоръжения. Списък на технологичните параметри, стойности на технологичните 
параметри за оптимална работа и честотата за мониторинг се поддържа като част от И 

ОС 4.6/3-1 Управление на прахоуловителните съоръжения на територията на КЦМ АД 

Пловдив. Процедурите по експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения 
са разписани в И ОС 4.6/3-1 Управление на прахоуловителните съоръжения на 

територията на КЦМ АД Пловдив.  

Условие 9.1.6.1, 9.1.6.2.: Оценка съответствието на контролираните екологични 
параметри на пречиствателните съоръжения, с оптималните такива, се извършва от 
отдел ЕКО, като се спазва реда, разписан в И ОС 4.6/3-1.  

През годината са извършвани ежесменни прегледи и контрол на технологичните 
параметри на пречиствателните съоръжения от дежурните специалисти и 
несъответствия не са констатирани. Записи от тези проверки са отразени в сменните 
технологични журнали. 

Информация за извършените проверки на съответствието на стойностите на 
контролираните емисионни показатели с разрешените от КР норми е докладвана като 
част от  ГДОС, по-долу. 

Условие 9.2. Емисии от точкови източници  

Условие 9.2.1. Обособено производство на олово и сплави 

ТИ № 1 - След направените технологични промени по Условие 3.4. през 2014 г. ТИ №1 
е ликвидиран. 

ТИ № 2 - След направените технологични промени по Условие 3.4. през 2014 г. ТИ №2 
е преустроен като вентилационен филтър към новата технология за топене на оловни 
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суровини. До края на 2015 г. филтърът е работил само при пусково-настроечните 
работи по новите производствени мощности за олово и не е бил част от собствения 
периодичен мониторинг. 

ТИ № 3, ТЗ Агломерация, TO Шихтоподготвително 

ТИ № 4, ТЗ Топилен, TO Шахтова и Фюминг пещ 

ТИ № 5, ТЗ Рафинация, TO Сребродобивно и 1 бр. рафинационен котел, ликвационна 
пещ, купелационна пещ, ТЗ Оловни сплави 

ТИ № 6, ТЗ Рафинация, рафинационни котли, 8 бр. КБП №№ 2 и 3 

ТИ № 30, ТЗ Топилен, 2 бр. пържилни пещи за фюминг окиси. Поради технологична 
непотребност през 2015 г. източникът не е работил. 

ТИ № 31, ТЗ Оловни сплави, 2 бр. котли за сплави 

Условие 9.2.1.2. Технологични газове:  

ТИ №7 (ШП, ФП, АМ, КБП и КП) 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.50 
Веднъж годишно           
ПР № 1206 Е от 

08.01.2016 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 2,0 - 1.05 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.004 100 
Дебит Nm3/h 3 000 - 2 920 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 2.8 
Веднъж годишно           
ПР № 381 Е от 

12.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 2,0 - 0.350 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.005 100 
Дебит Nm3/h 55 000 - 44520 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 1.40 
Веднъж годишно           
ПР № 390 Е от 

29.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 2,0 - 0.250 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.004 100 
Дебит Nm3/h 68 000 - 56690 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 2.60 
Веднъж годишно           
ПР № 436 Е от 

29.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 2,0 - 0.360 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.005 100 
Дебит Nm3/h 65 000 - 59950 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 10,0 - 6.70 Веднъж годишно           
ПР № 430 Е от 

17.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 0,5 - 0.360 100 
Дебит Nm3/h 13 500 - 6730 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 4.50 

Веднъж годишно           
ПР № 457 Е от 

10.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 1,8 - 1.670 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.007 100 
NOx mg/Nm3 60 - 16.10 100 
SO2 mg/Nm3 495 446.85* 399.8 100 
Дебит Nm3/h 535 000 466 620* 494610 100 
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*средногодишни стойности 

 
ТИ №37 (ТУ „РиР”, ТЗ „Рафинация”, ТЗ „Сребродобивно”, КБП № 1, 2 и 3 и КП) 

Условие 9.2.1.3. Горивни газове – оловно производство 

ТИ № 26, 4 бр. котли за сплави към ТЗ Разливане на олово и оловни сплави 

ТИ № 24, 9 бр. рафинационни котли към ТА Рафинация 

 
ТИ № 22, 3 бр. дестилационни пещи към ТО Сребродобивно 

 
Условие 9.2.1.4. ТИ № 29, ТЗ Рециклинг, Инсталация за сепариране на амортизирани 
оловно-кисели акумулатори, вентилационни газове 

 

 

PCDD/F ngTEQ/Nm3 0,4 - 0.00 

Веднъж годишно            
Доклад № ULI-15-0111530 
bis 25.01.2016 на Sinlab 
Umweltinstitut Austria 

100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 1.60 

Веднъж годишно           
ПР № 402 Е от 

17.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 1,8 - 0.030 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.002 100 
NOx mg/Nm3 60 - 25.2 100 
SO2 mg/Nm3 400 - 127 100 
Дебит Nm3/h 40 000 - 17135 100 

PCDD/F ngTEQ/Nm3 0,4 - <0.04 

Веднъж годишно            
Доклад № ULI-15-0111530 
bis 25.01.2016 на Sinlab 
Umweltinstitut Austria 

100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250 - <5.0 
Веднъж годишно           
ПР № 361 Е от 

05.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
SO2 mg/Nm3 35 - <5.5 100 
СО mg/Nm3 100 - 30.86 100 
Дебит Nm3/h 10 000 - 9380 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250 - 89.1 
Веднъж годишно           
ПР № 388 Е от 

14.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
SO2 mg/Nm3 35 - <5.5 100 
СО mg/Nm3 100 - 44.6 100 
Дебит Nm3/h 15 500  - 11495 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250 - 134.2 
Веднъж годишно           
ПР № 387 Е от 

15.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
SO2 mg/Nm3 35 - <5.5 100 
СО mg/Nm3 100 - 75.3 100 
Дебит Nm3/h 35 200 - 21480 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 10,0 - 2.0 Веднъж годишно           
ПР № 367 Е от 

20.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 0,50 - 0.170 100 
Дебит Nm3/h 11 000 - 8310 100 
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Условие 9.2.2. Завод за производство на цинк и сплави 

Условие 9.2.2.1. Вентилационни газове: 

ТИ № 8, Отделение Пържилно 

ТИ № 9, ПУ Фюминг окиси Поради технологична непотребност през 2015 г. източникът 
не е работил. 

ТИ № 10, ПУ Велц окиси 

 
ТИ № 11, ПУ Угарка 

ТИ №12, отд. Кадмиево – След направените технологични промени по Условие 3.4. през 2014 г. 
ТИ №12 е ликвидиран. 

ТИ № 13, Едро дробене - Поради технологична непотребност през 2015 г. източникът не е 
работил. 
ТИ № 14, отд. Ситно дробене 

ТИ № 17, ПЦПНС – тръбна пещ 

ТИ № 18, ПЦПНС – Гранулатор. Поради технологична непотребност през 2015 г. източникът не 
е работил. 

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 10,0 - 2.30 Веднъж годишно, ПР № 378 Е 
от 12.05.5 г. на ЛЕ 

100 
Дебит Nm3/h 10 500 - 8428 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.20 
Веднъж годишно           
ПР № 438 Е от 

16.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 1,0 - 0.570 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.006 100 
Дебит Nm3/h 2 000 - 1600 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 10,0 - 3.00 
Веднъж годишно           
ПР № 391 Е от 

29.05.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 0,14 - 0.080 100 
Cd mg/Nm3 0,01 - 0.007 100 
Дебит Nm3/h 3000 - 2890 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.00 
Веднъж годишно           
ПР № 432 Е от 

17.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 0,37 - 0.220 100 
Cd mg/Nm3 0,02 - 0.009 100 
Дебит Nm3/h 14 000 - 12936 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.20 
Веднъж годишно           
ПР № 434 Е от 

19.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 1,0 - 0.370 100 
Cd mg/Nm3 0,02 - 0.013 100 
Дебит Nm3/h 8 000 - 7412 100 
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ТИ № 19, ТЗ Електролитен, Индукционна пещ 

ТИ № 20, ТЗ Електролитен, ТО Цинков прах 

 
ТИ № 21, у-к Електролитен, отд. Дросево 

 
TИ № 27, ТЗ Пържене- ПУ към резервни бункери за угарка – поради технологична 
непотребност през 2015 г. източикът не е работил. 

TИ № 28, ТЗ Пържене- топкова мелница за угарка 

  
TИ № 32, ТЗ "Велц", ТО Пържилно и прахоулавяне- Гранулатор на ТПП 2 и ТПП 2 и 3 

 

Условие 9.2.2.2. Технологични газове  
 
ТИ № 15, Велц пещи 

*средногодишни стойности 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.50 Веднъж годишно           
ПР № 365 Е от 

08.05.2015 г. на ЛЕ 

100 

Дебит Nm3/h 35 000 - 26467 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 2.90 Веднъж годишно           
ПР № 362 Е от 

07.05.2015 г. на ЛЕ 

100 

Дебит Nm3/h 21 000 - 16280 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.10 Веднъж годишно           
ПР № 380 Е от 

13.05.2015 г. на ЛЕ 

100 

Дебит Nm3/h 7 000 - 6200 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.20 
Веднъж годишно           
ПР № 424 Е от 

17.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 0,107 - 0.053 100 
Cd mg/Nm3 0,02 - 0.006 100 

Дебит Nm3/h 3 500 - 3133 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 20,0 - 3.40 
Веднъж годишно           
ПР № 435 Е от 

19.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 0,5 - 0.270 100 
Cd mg/Nm3 0,05 - 0.018 100 

Дебит Nm3/h 10 000 - 3403 100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 1.90 

Веднъж годишно           
ПР № 458 Е от 

19.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 1,8 - 0.870 100 
Cd mg/Nm3 0,02 - 0.005 100 
NOx mg/Nm3 60 - <5.0 100 
SO2 mg/Nm3 450 273.70* 29.14 100 
Дебит Nm3/h 160 000 180 180* 191110 100 

PCDD/F ng TEQ/Nm3 0,4 - 0.3 

Веднъж годишно            
Доклад № ULI-15-0111530 bis 

25.01.2016 на Sinlab 
Umweltinstitut Austria 

100 
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ТИ № 16, Тръбна и многоподови пещи 

 

Условие 9.2.2.3. Горивни газове 

ТИ № 25, Три броя котлоаграгати  

 

Условие 9.2.3. ТЗ „Сярна киселина” - ТИ № 23 

*средногодишни стойности 

Условие 9.2.4. Обособено производство на благородни метали и сплави 

ТИ № 33, ТЗ Златен концентрат 

 

Условие 9.3. Неорганизирани емисии  

Емисиите от инсталациите обхванати от КР се изпускат организирано през изпускащи 
устройства, описани в Приложение 2 към И ОС 4.6/3-1. За недопускане и 
ограничаване на възникнали източници на неорганизирани емисии, е разработена и се 
подържа И ОС 4.6/3-2 Управление на неорганизираните емисии на вредни вещества и 

емисиите на интензивно миришещи вещества от територията на КЦМ АД – гр. 

Пловдив”, в която са разписани мерките за тяхното предотвратяване и ограничаване.   

За целта през годината са предприемани следните превантивни мерки: 

• ежедневно оросяване на транспортните алеи на територията на дружеството 
през сухите месеци;  

• прахообразните материали са съхранявани в закрити складове; 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.20 

Веднъж годишно           
ПР № 431 Е от 

17.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
Pb mg/Nm3 1,8 - 1.640 100 
Cd mg/Nm3 0,02 - 0.011 100 
NOx mg/Nm3 60 - 10.25 100 
SO2 mg/Nm3 450 - 292.6 100 
Дебит Nm3/h 35 000 - 26682 100 

PCDD/F ng TEQ/Nm3 0,4 - 0.3 

Веднъж годишно            
Доклад № ULI-15-0111530 bis 

25.01.2016 на Sinlab 
Umweltinstitut Austria 

100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

NOx mg/Nm3 250 - 78.3 
Веднъж годишно           
ПР № 451 Е от 

02.06.2015 г. на ЛЕ 

100 
SO2 mg/Nm3 35 - <5.5 100 
СО mg/Nm3 100 - <4.69600 100 

Дебит Nm3/h 35 200 -  100 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm³ 2,6 kg/lMg 300.34*  - 
Веднъж годишно           

ПР № 39 Е от 
14.05.2016 г. на ЛЕ 

100 

SO3 mg/Nm3 60,0 - <5.0 100 

Дебит Nm3/h 49 000 32 580*   

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответствие, 
% Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Прах mg/Nm3 5,0 - 3.0 Веднъж годишно           
ПР № 385 Е от 

14.05.2015 г. на ЛЕ 

100 

Дебит Nm3/h 3 000 - 1122 100 
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• оборотният прах е транспортиран в закрити бункер-ремаркета. 

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества - Дейностите на площадката са 
извършвани по начин недопускащ разпространението на интензивно миришещи 
вещества извън границите на обекта и са регламентирани в И ОС 4.6/3-2 „Управление 

на неорганизираните емисии на вредни вещества и емисиите на интензивно миришещи 

вещества от територията на КЦМ АД – гр. Пловдив”.   

Условие 9.6. Собствен мониторинг 

Условие 9.6.5.1. Оценката на съответствието за работата на пречиствателните 
съоръжения през годината, констатираните проблеми и техните отстранявания, се 
документират в технологичните журнали по места от съответното упълномощено лице. 

През годината са извършвани ежесменни прегледи и контрол на технологичните 
параметри на пречиствателните съоръжения и несъответствия не са констатирани.  

Условие 9.6.5.5. През отчетния период няма постъпили оплаквания от близките 
населени места за наличие на миризми от отделните производства. Поради тази 
причина няма предприети мерки за идентифициране на появата и ограничаване на 
разпространението им. 

Условие 9.6.5.7. Собствените периодични измервания (СПИ) в КЦМ, АД са 
извършвани от акредитираната по БДС EN ISO/IEC 17025 изпитвателна Лаборатория 
по екология към КЦМ АД. Всички използвани технически средства, както и 
прилаганите методи за анализ, отговарят на изискванията на този стандарт. 

Собствените непрекъснати измервания на емисиите във въздуха от трите източника на 
технологични газове, както и използваните за целта средства са съобразени с 
изискванията на Наредба № 6/1999 г.  

Параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух са измервани съгласно 
Наредба 6/1999г. 

Годишните количества на замърсителите са изчислени съгласно изискванията на 
Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) и действащата 
инструкция в рамките на СУОС и са докладвани в Таблица 4.1 по-горе. 

Всички измервания, свързани с изпълнението на Условие 9 от КР №1-Н2/2013 г. са 
документирани под формата на протоколи, които се съхраняват в Лабораторията по 
екология, а записите от проверки се съхраняват в технологичните журнали по места.  

Във връзка с Условие 9.6.5.8. и съгласно Условие 6.7. през годината са емитирани 
следните количества замърсители за производството на единица продукти, както 
следва: 

Инсталация по Условие 2 
Прах, 
kg/y 

Прах, 
kg/t 

Pb,  
kg/y 

Pb, 
 kg/t 

Cd 
kg/y 

Cd, 
kg/t 

Серен 
диоксид 
kg/y 

Серен 
диоксид, 
kg/t 

Обособено производство на цинк и сплави 5 182,73 0,07 1 644,79 0,022 10,88 0,0001 514 104,20 6,98 

Обособено производство на олово и 
сплави 

16 657,97 0,24 5 401,37 0,08 27,31 0,0004 1 340 679,73 19,42 

Обособено производство на благородни 
метали и сплави 

0,66 

 

0,02 
- - - - - - 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Условие 10. Емисии на отпадъчни води  

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води  

Условие 10.1.1.4.4, 10.3.1.4.4:Всички показатели на работата на пречиствателните 
съоръжения по пътя на смесения поток отпадъчни води (вкл. дъждовни) – приемен 
канал с груба решетка, двутраншеен пясъко-и маслоуловител, усреднителен 
резервоар, пет броя реактори за химическо третиране, радиален утаител, реактор за 
кондициониране, резервоар за пречистена вода и камерна филтърпреса – са 
измервани с автоматични прибори, като стойностите са изведени на дисплей в пулта 
за управление на ЦПСОВ и са документирани в технологичните журнали, съгласно 
действащите инструкции за експлоатация. В ЦПСОВ и ПСБФВ са въведени и са 
налични документирани работни инструкции за експлоатация и поддръжка на 
пречиствателните съоръжения по пътя на отпадъчните води – ВК-РИ-01 – Централна 
пречиствателна станция и ВК-РИ-04 – Инструкция за експлоатация на 
пречиствателните съоръжения за битово-фекални води.  

През годината, съгласно изискванията на ВК-РИ-05 „Експлоатация и поддръжка на 
водоснабдителните и канализационни системи в КЦМ” в дружеството са извършвани 
периодични проверки на състоянието на канализационната мрежа, включително за 
установяване на течове. Поддържането и ремонтните дейности на ВиК съоръженията 
са отразявани в ОД ОС 4.6/1-01 “Дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения”. 
Планирането, поддържането и ремонтната дейност на машините и съоръженията е 
осъществяно от външна организация по реда на КОП 6.3 “Управление на 
инфраструктурата и работната среда”. През 2015 г. превантивно са подмененени и 
изградени: 

o Подменен стоманен водопровод ø 200 с нов ø 200  - 50m  

o Подменен етернитов водопровод с ПЕ ø 110 - 300m   

o Изграден тръбопровод от ПС 7 до КЦМ с ø 160 - 2000m   

Всички резултати от мониторинга на работните параметри на съоръженията в ЦПСОВ, 
както и резултатите от проверките на съответствията, причините за констатираните 
несъответствия и предприетите коригиращи действия се съхраняват по години, 
съгласно действащите работни инструкции в рамките на КИСУ.  

Извършените през 2015 г. проверки на съответствието на контролираните параметри 
на пречиствателните съоръжения в ЦПСОВ съгласно КР №1-Н2/2013 г., както и 
прилаганите коригиращи действия са показани в следната таблица: 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Брой проверки 
Вид на оборудването 
за мониторинг/начин 

на измерване 

Съответ-
ствие, %  

Приети коригиращи 
действия 

Приемен канал с груба решетка 

Ниво на 
постъпващите 
води в канала  

0.5 м Непрекъснато 
измеване  

Автоматичен нивомер 

100 няма 

рН преди 
решетка (вход 
ЦПСОВ) 

7-9 Непрекъснато 
измерване 

Автоматичен рН-метър 
100 

Добавяне на NaOH за 
коригиране на стойността – 

при необходимост 
Двутраншеен пясъко-и маслоуловител 

Ниво на 
масления слой 

До запълване 
на буферния 
резервоар 

Ежедневно – 
366 бр. 

Автоматичен нивомер към 
помпа за отвеждане 

100 
Няма 

 

Усреднителен резервоар 

рН  7-9 
Непрекъснато 
измерване 

Автоматичен рН метър 100 
Добавяне на NaOH за 

коригиране на стойността – 
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Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Брой проверки 
Вид на оборудването 
за мониторинг/начин 

на измерване 

Съответ-
ствие, %  

Приети коригиращи 
действия 

при необходимост 

Работно ниво 4.40 м 
Непрекъснато 
измерване 

Автоматичен нивомер   

Първи реактор за химическо третиране 

Количество на 
железен 
трихлорид 

4.5 g/l Ежедневен – 
366 бр. 

Автоматично дозиращо 
устройство 

100 
Извършване на корекция при 

необходимост 

Втори до четвърти реактор за химическо третиране 

рН 9.5-9.8 
Непрекъснато 
измерване 

Автоматичен рН метър 100 Добавяне на варно мляко 

Пети  реактор за химическо третиране 

Концентра-ция 
на разтвор на 

флокулант 
0.05 % 

Непрекъснато 
Автоматично дозиращо 

устройство 
100 

Извършване на корекция при 
необходимост 

Радиален утаител 

Ниво на 
утайката 

До запълване 
на буферния 

конус 

Ежедневно, 366 
бр. 

Автоматичен нивомер към 
помпа за отвеждане 

100 
При необходимост – 

филтруване на утайката 

Реактор за кондициониране 

рН 8-9 
Непрекъснат 

Автоматичен рН метър 100 
Добавяне на сярна киселина – 

при необходимост 

Резервоар за пречистена вода (Изход ПСОВ) 

Дебит 
пречистена вода 

350 +/-50 
куб.м.  

Непрекъснато с 
натрупване дебитомер 100 

Няма 

 

рН 7-9 
при пробовзе-
мане за 
мониторинг 

Автоматичен рН-метър 100 Няма  

Камерна филтърна преса 

Налягане 10-14 bar 
При работа на 
съоръжението 
280 бр. 

манометър 
100 Няма  

Условие 10.1.4., 10.4.2: Собствен мониторинг, докладване - Потокът от 
отпадъчни води, заустван в р.Чая, е смесен и се състои от пречистените в ЦПСОВ 
производствени, дъждовни и битово-фекални води, формирани на производствената 
площадка на КЦМ АД, гр. Пловдив и инфилтрат от Депото за неопасни и опасни 
отпадъци на КЦМ. В Таблица №4.3.1 са показани емисиите със смесения поток 
отпадъчни води, честотата на пробоотбор и съответствието на резултатите с 
изискванията на КР. Собственият периодичен мониторинг е провеждан от 
акредитираната Лаборатория по екология при КЦМ, АД. Протоколите с резултатите от 
изпитванията се съхраняват в лабораторията и периодично са представяни в РИОСВ – 
Пловдив и БД-Пловдив.  

 
Таблица 4.3.1. Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фекални, 

инфилтрат от депото и дъждовни) на изход от ЦПСОВ – точка на 
пробовземане № 1, съгласно КР 1-Н2/2013  за 2015 г. 

 

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 
(усреднени) 

Честота на мониторинг 
Съответс-
твие, % 

 

Арсен и съединенията му 
(като As) 

mg/dm3 0,100 0,001 

4 пъти/годишно 
ПР 17 ЕВ/23.03.15 г.-ЛЕ 
ПР 46 ЕВ/23.06.15 г.-ЛЕ 
ПР 90 ЕВ/03.09.15 г.-ЛЕ 
ПР 183 ЕВ/17.12.15 г.-ЛЕ 

100 

Кадмий и съединенията му 
(като Cd) 

mg/dm3 0,100 0,040 Ежедневно 100 

Мед и съединенията му 
(като Cu) 

mg/dm3 0,50 0,01 1 път/месец 100 
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Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 
(усреднени) 

Честота на мониторинг 
Съответс-
твие, % 

 

Живак и съединенията му 
(като Hg) 

mg/dm3 0,010 <0,001 

4 пъти/годишно 
ПР 17 ЕВ/23.03.15 г.-ЛЕ 
ПР 46 ЕВ/23.06.15 г.-ЛЕ 
ПР 90 ЕВ/03.09.15 г.-ЛЕ 
ПР 183 ЕВ/17.12.15 г.-ЛЕ 

100 

Олово и съединенията му 
(като Pb) 

mg/dm3 0,30 0,134 Ежедневно 100 

Цинк и съединенията му 
(като Zn) 

mg/dm3 3,00 0,43 Ежедневно 100 

Дебит на отпадъчните води 
m3/час 
m3/год. 

391 
3 398 880 

306 
2 682 563 

непрекъснато 100 

pH  6÷9 7,91 Ежедневно 100 
Неразтворени вещества mg/dm3 35,00 7,71 Ежедневно 100 

Желязо и съединенията му 
(като Fe) 

mg/dm3 3,50 0,02 1 път/месец 100 

Нефтопродукти mg/dm3 0,50 < 0,02 

4 пъти/годишно 
9142/23.03.2015г. 
9980/22.06.2015г. 
10755/07.09.2015г. 
11949/17.12.2015г. 

100 

Сулфати mg/dm3 400,00 364,70 1 път/месец 100     
ХПК mg/dm3 125,00 20,69 1 път/месец 100 
БПК5 mg/dm3 25,00 7,33 1 път/месец 100 

Цианиди ( общи ) mg/dm3 1,000 < 0,005 1 път/ седмично 100 
Цианиди ( свободни ) mg/dm3 0,100 < 0,005 Ежедневно 100 

В рамките на СУОС е въведена писмена Инструкция за оценка на съответствието на 
резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения и 
изчисляване на преките годишни емисии на следните замърсители: неразтворени 
вещества, нефтопродукти, цинк, олово, мед, живак, кадмий, арсен и желязо. Съгласно 
инструкцията оценката на съответствието се извършва от ръководителя на 
акредитираната Лаборатория по екология към КЦМ. При констатирани нарушения 
същият предприема действия за установяване на източника на замърсяване, след 
което докладва своите констатации на ръководителя на звеното-източник на 
замърсяване и на Главния еколог, които предприемат подходящите коригиращи 
действия.   

Съгласно данните от провеждания собствен периодичен мониторинг качеството на 
отпадъчните води през годината е отговаряло на изискванията, установени в КР и не е 
нарушавало категорията на приемника р. Чая (ІІІ-та категория). През 2015 г. не е 
констатирано залпово изпускане на замърсяващи вещества, в следствие на аварийни 
ситуации, поради което не са предприемани коригиращи действия за ликвидиране на 
евентуалните последствия и не са извършени уведомявания на РИОСВ и Басейнова 
дерекция. 

Количеството на преките годишни емисии на неразтворени вещества, общ органичен 
въглерод (нефтопродукти), Zn, Pb, Cu, Hg, Cd, As, Fe, БПК5 и ХПК, изразени като 
килограми, са докладвани в т. 4.1. на настоящия Годишен Доклад, като стойностите са 
изчислени на база годишно количество зауствани води и средногодишната 
концентрация на съответния замърсител. 

През м. март на 2016 г. е заплатена такса за разрешено водоползване и такса за 
заустване на отпадъчни води за 2015 г., като съответните копия от банковите 
платежни нареджания своевременно са изпратени на Басейнова дирекция – Пловдив.  

Показанията на разходомера за отпадъчни води на изход от ЦПСОВ са с натрупване и 
се съхраняват в електронен вариант в пулта за управление на ЦПСОВ.  
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Условие 10.2., 10.4.2: Охлаждащи води, собствен мониторинг, докладване: 

Потокът се формира от офлаждащите металургичните пещи води, които все още не са 
преустроени в оборотен цикъл. Тези води не се пречистват. 
Собственият мониторинг е извършван от акредитираната Лаборатория по екология към 
КЦМ, АД - Пловдив. Данните от измерванията през годината под формата на 
протоколи, периодично са представяни в РИОСВ и БД – Пловдив, а анализа на 
съответствието с установените норми в КР 1-Н2/2013 г. е показан  в Таблица 4.3.2. 

Таблица 4.3.2. Емисии в канал за отпадъчни охлаждащи води за 2015 г.– 
точка на пробовземане № 2, съгласно КР №1-Н2/2013 г.  

Параметър 
 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответс-
твие, % 

 

Арсен и съединенията му 
(като As) 

mg/dm3 0,100 < 0,001 
1 път/година 

ПР 18 ЕВ/23.03.15 г. 
100 

Кадмий и съединенията 
му (като Cd) 

mg/dm3 0,100 0,001 1 път/ месец 100 

Мед и съединенията му 
(като Cu) 

mg/dm3 0,50 0,007 1 път/ месец 100 

Живак и съединенията му 
(като Hg) 

mg/dm3 0,010 <0,001 
1 път/година 

ПР 29 ЕВ/01.04.14 г. 
100 

Олово и съединенията му 
(като Pb) 

mg/dm3 0,30 0,035 1 път/ месец 100 

Цинк и съединенията му 
(като Zn) 

mg/dm3 3,00 0,11 1 път/ месец 100 

Дебит на отпадъчните 
води 

m3/час 
m3/год 

450÷650 
4 820 000 

503 
4 408 000 

- 
непрекъснато 

100 

pH  6÷9 7,41 1 път/ месец 100 

Неразтворени вещества mg/dm3 35,00 4,51 1 път/ месец 100 
Желязо и съединенията 

му (като Fe) 
mg/dm3 3,50 0,01 1 път/ месец 100 

Нефтопродукти mg/dm3 0,50 < 0,02 

4 пъти/годишно* 
9142/23.03.2015г. 
9980/22.06.2015г. 
10755/07.09.2015г. 
11949/17.12.2015г. 

100 

Сулфати mg/dm3 400,00 132,44 1 път/месец 100 

Цианиди ( общи ) mg/dm3 1,000 < 0,005 1 път/месец 100 

Цианиди ( свободни ) mg/dm3 0,100 < 0,005 1 път/месец 100 

*Протоколите от изпитванията са издадени от акредитираното дружество „Евротестконтрол”ЕАД-София 

Съгласно данните от провеждания собствен периодичен мониторинг качеството на 
отпадъчните води през 2015 г. е отговаряло на изискванията, установени в КР. Не са 
констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества, в следствие на аварийни 
ситуации, поради което не са предприемани коригиращи действия за ликвидиране на 
евентуалните последствия и не са извършени уведомявания на РИОСВ и Басейнова 
дерекция. 

В рамките на СУОС е въведена писмена Инструкция за оценка на съответствието на 
резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения и 
изчисляване на преките годишни емисии на следните замърсители: неразтворени 
вещества, нефтопродукти, цинк, олово, мед, живак, кадмий, арсен и желязо. Съгласно 
инструкцията оценката на съответствието се извършва от ръководителя на 
акредитираната Лаборатория по екология към КЦМ. При констатирани нарушения 
същият предприема действия за установяване на източника на замърсяване, след 
което докладва своите констатации на ръководителя на звеното-източник на 
замърсяване и на Главния еколог, които предприемат подходящите коригиращи 
действия.   
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Количеството на преките годишни емисии на неразтворени вещества, общ органичен 
въглерод (нефтопродукти), Zn, Pb, Cu, Hg, Cd, As, Fe, БПК5 и ХПК, изразени като 
килограми, са докладвани в т. 4.1. на настоящия Годишен Доклад, като стойностите са 
изчислени на база годишно количество зауствани води и средногодишната 
концентрация на съответния замърсител. 

Условие 10.3.Дъждовни води  

В рамките на действащата СУОС е разработена и внедрена И ОС 4.6/1-3 „Управление 
на съоръженията за третиране на промишлени и дъждовни отпадъчни води на 
територията на КЦМ, АД – Пловдив”, касаеща поддържането на оптималния работен 
режим на локалните пречиствателни съоръжения. Очистването на дъждовните води от 
съдържащите се в тях тежки метали се извършва в ЦПСОВ, заедно с отпадъчните 
промишлени и битово-фекални води, поради което резултатите от собствения 
мониторинг на пречистените дъждовни води са показани в Таблица 4.3.1.  

Условие 10.4.2. Всички резултати от мониторинга на работните параметри на 
съоръженията в ЦПСОВ, както и резултатите от проверките на съответствията, 
причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия се 
съхраняват по години, съгласно действащите работни инструкции в рамките на КИСУ.  

Протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг на отпадъчните води 
през 2015 г. ежемесечно са предавани в БД и РИОСВ – Пловдив. Броят на извършените 
през годината проверки за оценки на съответствията на резултатите от собствения 
мониторинг с условията на КР №1-Н2/2013 г. по видове отпадъчни води е показан в 
следните таблици: 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ИЗХОД ОТ ЦПСОВ (промишлени, дъждовни, битово-фекални) 

Параметър Брой проверки на 
съответствието/ 

мониторингови измервания 

Съотвествие, % Коригиращи 
действия, бр. 

Дебит Непрекъснато 100 Няма 
Температура Непрекъснато - - 

рН 365 бр. 100 Няма 
Неразтворени в-ва 365 бр. 100 Няма 
Сулфатни йони 12 бр. 100 Няма 
Нефтопродукти 4 бр. 100 Няма 
Олово 365 бр. 100 Няма 

Цинк 365 бр. 100 Няма 
Кадмий 365 бр. 100 Няма 
Арсен 4 бр. 100 Няма 
Мед 12 бр. 100 Няма 
Живак 4 бр. 100 Няма 
Желязо 12 бр. 100 Няма 
Цианиди-общи 52 бр. 100 Няма 
Цианиди свободни 365 бр. 100 Няма 
БПК5 12 бр. 100 Няма 
ХПК 12 бр. 100 Няма 

ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ 

Параметър Брой проверки на 
съответствието/ 

мониторингови измервания 

Съотвествие, % Коригиращи 
действия, бр 

Дебит Непрекъснато 100 Няма 
Температура 12 бр. - - 
рН 12 бр. 100 Няма 
Неразтворени вещества 12 бр. 100 Няма 
Сулфатни йони 12 бр. 100 Няма 
Нефтопродукти 4 бр. 100 Няма 
Олово 12 бр. 100 Няма 
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Параметър Брой проверки на 
съответствието/ 

мониторингови измервания 

Съотвествие, % Коригиращи 
действия, бр 

Цинк 12 бр. 100 Няма 
Кадмий 12 бр. 100 Няма 
Арсен 1 бр. 100 Няма 
Мед 12 бр. 100 Няма 
Живак 1 бр. 100 Няма 
Желязо 12 бр. 100 Няма 
Цианиди-общи 12 бр. 100 Няма 
Цианиди свободни 12 бр. 100 Няма 

 
Резултатите от мониторинга на отпадъчните и охлаждащите води и съответствието на 
качеството им с показателите в Таблици 10.1.2.1. и Таблица 10.2.1.1. от КР са показани в 
Таблица 4.3.1 и Таблица 4.3.2. по-горе в настоящия ГД ОС. Не са констатирани несъответствия 
и няма предприети коригиращи действия. 
 
Условие 10.4.7. Съгласно КР в настоящия ГД ОС са определени данни за емитираните 
количества замърсители с водите на тон готова продукция (сумарно метал произведен 
от инсталациите по Условие2), както следва: 
 

• Емитиран арсен: 1,87.10-5  kg/t;  
• Емитиран кадмий: 0,00078 kg/t;  
• Емитирана мед: 0,0004 kg/t;  
• Емитиран живак: 0  kg/t;  
• Емитирано олово:0,0036 kg/t;  
• Емитиран цинк: 0,011 kg/t; 
• Неразтворени в-ва: 0,283 kg/t; 
• Желязо: 0,00068 kg/t; 
• Нефтопродукти: 0 kg/t; 
• Сулфати: 10,916 kg/t; 
• Цианиди/общи: 0 kg/t; 
• Цианиди/свободни: 0 kg/t; 
• ХПК: 0,388 kg/t; 
• БПК5: 0,137 kg/t. 
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4.4. Управление на отпадъците 

Таблица 4 . Образуване на отпадъци (Условие 11.1 и Условие11.7) през 2015  г. 

 
 

Отпадък 
 
 

 
 

Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

 
Временно 
съхранен на 
площадката 

 
 

Транспортиране- 
собствен транспорт / 
външна фирма 

 
 
 
 

Съответствие 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално 
измерено 
t 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално  
измерено, 
t  

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ– ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Шлаки от първия и втория 
етап на производство 
 ( клинкер стоманени 

прахове) 

10 05 01 
 

105 000 

Стр.продукт 

13996,55  0,82 t/ t блоков 
цинк 

 
0,18t/ t 

блоков цинк 

 

Площадка 
№ 10 

 

 

„ АТ и КОМ”АД 

 

               Да 

Дроси и леки шлаки, 
различни от упоменатите в 10 

05 10 

10 05 11 
 

900 

 
610 0,035 t/t цинкови 

сплави 

 
0,008 t/t 

цинкови сплави 

 

Не 

 

„ АТ и КОМ”АД 
Да 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 

различни от упоменатите в 16 
11 03 (шамотни тухли) 

16 11 04 
 

200 

 

 
190 0,002 t/t блоков 

цинк 

 

 
0,002 t/t блоков 
цинк 

 

 
 
 

Не 
 

 

 
 
 
      „ АТ и КОМ”АД 

Да 

Облицовъчни и огнеупорни 
материали от неметалургични 

процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 

(Киселинно устойчиви тухли 
и плочки) 

16 11 06 
 

100 

 
 
 

90 
0,001 t/t блоков 

цинк 

 
 
 
0,001 t/t блоков 
цинк 

 
Площадки 
№ 1,2и3 

 

 
„АТ и КОМ”АД 

 
               Да 

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И СПЛАВИ – ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 
Други облицовъчни и 

огнеупорни материали от 
металургични процеси 

(шамотни тухли) 

16 11 04 
 

 
 

50 

 
 

40 

 
 
   0,00065 t/ t 
блоково олово 

 
 
  0,0005 t/ t 
блоково олово 

 
 

Не 
 

 
 
 
„АТ и КОМ”АД 

 
 
 

              Да 
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ОЛОВНО-КИСЕЛИ АМОРТИЗИРАНИ АКУМУЛАТОРИ – ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 
Метални опаковки 

 
15 01 04 

500 
 
0 

  Площадка 
№ 4 

  „ АТ и КОМ”АД  

Цветни метали (оловни 
детайли и метални решетки) 

 
19 12 03 

 
7 650 

 
4462,22 

  Площадка 
№ 12 

 

 
     „ АТ и КОМ”АД 

 

Пластмаса и каучук 
(Полипропилен ) 

 
19 12 04 

 
1 500 

 
875,85 

   
Площадка 

№ 22 

 „ПМБ Индъстрис”ЕООД 
 „КОМНЕКС” ЕООД 
„Велес Пласт“ ООД 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ  ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА 

Използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 10 07 

(Набивна маса 

10 10 08 
 

5 

 
 
 
4 

   
 

Площадки 
№ 1,2и3 

 

„ АТ и КОМ”АД 
 
 
 
 

 
 
 
                 Да 
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Отпадък 
 
 

 
 

Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

 
Временно 
съхранен на 
площадката 

 
 

Транспортиране- 
собствен транспорт / 
външна фирма 

 
 
 
 

Съответствие 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално 
измерено 
t 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално  
измерено, 
t  

от ремонт на индуктори от 
индукционни пещи) 

 
 

Стърготини ,стружки  и 
изрезки от черни метали 

12 01 01 20 
0   Площадка 

№ 4 
 

 

Стърготини ,стружки  и 
изрезки от цветни метали 

12 01 03 50 
 

0 
  Площадка 

№ 4 
 

 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 
 

5 
 

4,95 
   

Не 
      „ Папир БГ”ООД 

 
              Да 

Пластмасови опаковки 
15 01 02 

 
3 

 
2,75 

  Площадка 
№ 4 

„ Папир БГ”ООД Да 

Опаковки от дървесни 
материали 

15 01 03. 
 

70 
65   Площадка 

№ 14 
„ Папир БГ”ООД 

 
Да 

Излезли от употреба гуми 
16 01 03 

 
10 

 
10 

  Площадка 
№ 7 

 
„ЕКОМАКС”ООД 

Да 

Излязло от употреба 
оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 
02 09 до 16 02 13 

16 02 14 
 

1 

 
 
1 

   
Склад ЗУ 

 
„Хефти металс „ЕООД 

Да 

Утайки от пречистване на 
отпадъчни води от населени 

места 

19 08 05 
 

150 
 

7,2 
   

 
 
 

            „ АТ и КОМ”АД 
Да 

Пластмаса и каучук (маркучи, 
транспортни ленти и други 

гумени изделия) 

 
19 12 04 

 
10 

 
 

10 

   
    Площадка  
         № 7 

 
 

„ЕКОМАКС”ООД 

 
 

               Да 
ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ–ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Твърди соли и разтвори, 
съдържащи тежки метали 

(сулфит-сулфатна утайка – 
гипс) 

06 03 13* 20 000 

 
 

164,9 
0,2 t/t цинк 

 
0,002 t/t цинк 

 

  

Прах от отпадъчни газове 
(утаени прахове в ръкавните 

филтри) 

10 05 03* 
 

20 000 
 

15000 0,19 t/t цинк 
 

0,19 t/t цинк 
 

 
Не 

„АТ и КОМ”АД Да 

Утайки и филтърен кек, 
съдържащи опасни вещества. 

11 01 09* 
 

1 200 
641,65 

 
0,012 t/t цинк 

 
0,008 t/t цинк 

         „АТ и КОМ”АД Да 

Утайки от хидрометалургия на 
цинка (включително ярозит и 

гьотит) (Оловен кек) 

11 02 02* 
 

10 000 
 

 
8390 

0.1 t/t цинк 
 
   0,1 t/t цинк 

 
 

Не 
„АТ и КОМ”АД Да 

Утайки от хидрометалургия на 
цинка (включително ярозит и 
гьотит) (Медно – хлорен кек) 

11 02 02* 
 

3 000 
 
 

1605 
0.03 t/t цинк 

 
 
     0,02 t/t цинк 

 
Не 

 
 

         „АТ и КОМ”АД 
Да 
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Отпадък 
 
 

 
 

Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

 
Временно 
съхранен на 
площадката 

 
 

Транспортиране- 
собствен транспорт / 
външна фирма 

 
 
 
 

Съответствие 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално 
измерено 
t 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално  
измерено, 
t  

Утайки от хидрометалургия на 
цинка (включително ярозит и 

гьотит) (Медно – кадмиев 
кек) 

11 02 02* 
 

6 000 

 
 

3200 
0.06 t/t цинк 

 
 

0,04 t/t цинк 

 
 
 

Не 

          „АТ и КОМ”АД Да 

Други отпадъци, съдържащи 
опасни вещества (Манганов 

двуокис) 

11 02 07* 
 

1 500 
 

298,67 0.015 t/t цинк 
 
0,004 t/t цинк 

 
Не 

 
„АТ и КОМ”АД                Да 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде) кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

(Отработени филтърни 
платна) 

15 02 02* 
 

1.5 

 
 
 
 

1,2 
 

  
 
 
 
            Не 

 

               Да 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 

съдържащи опасни вещества 
(Хроммагнезитови тухли) 

16 11 03* 
 

200 

 
 
 

122 
 

  
 
 
 

Не 

 
 
 
 

„АТ и КОМ”АД 

              Да 

Отпадъци, съдържащи масла 
и нефтопродукти 

16 07 08* 
 

100 
 

0 
 

 Не  
„ АТ и КОМ”АД 

 
                 Да 

Отработени катализатори, 
съдържащи опасни преходни 

метали (4) или опасни 
съединения на преходните 

метали (катализаторна маса) 

16 08 02* 
 

100 

 
 
 

2,75 
 

    

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И СПЛАВИ–ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Шлаки от първия и втория 
етап на производство (Оловна 

шлака) 

10 04 01* 
 

23 000 

 
 

22930 
0,31 t/t олово 

 
0,3 t/t олово 

 

 
Площадки 

№ 9,20 
 

„ АТ и КОМ”АД 

 
 

                 Да 

Шлаки от първия и втория 
етап на производство (Щейн 

и Шпейза) 
10 04 01* 3 000 

 
 

2334,5 
0,04 t/t о олово 

 
 

   0,03 t/t олово 

 
Площадка 

№ 19 
„ АТ и КОМ”АД 

 
 

                 Да 
 

Дроси и леки шлаки от 
първия и втория етап на 

производство 

10 04 02* 
 

10 500 
 

 
10470 

0,14 t/t олово 
 

 
0,14 t/t олово 

 
 

Не 
„ АТ и КОМ”АД 

 
  
                 Да 

Прах от отпадъчни газове 
(Оловни прахове от “сухи” 

прахоуловителни 
съоръжения) 

10 04 04* 
 

3000 

 
 

2800 
0,04 t/t олово 

 
 

0,04 t/t олово 

 
 
 

Не 

„ АТ и КОМ”АД 

 
 

                 Да 

Утайки и филтърен кек от 
пречистване на газове (от 
“мокри” прахоуловителни 

съоръжения) 

10 04 07* 
 

40 000 

 
 
0 

0,53 t/t олово 

 
 

 
 
 

Не 

 
 
 

         

 
 
 

                 Да 
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Отпадък 
 
 

 
 

Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

 
Временно 
съхранен на 
площадката 

 
 

Транспортиране- 
собствен транспорт / 
външна фирма 

 
 
 
 

Съответствие 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално 
измерено 
t 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално  
измерено, 
t  

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде) кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 
 

1,5 

 
 
 
 

1,40 
 

  
 
 
 
 

Не 

 
 
 

 
 
 
 
 

                 Да 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 

съдържащи опасни вещества 
(Хроммагнезитови тухли) 

16 11 03* 
 

360 

 
 
 

140 
 

  
 
 

 
Не 

 
 
 

„ АТ и КОМ”АД. 

 
 
 

Да 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ОЛОВНО-КИСЕЛИ АМОРТИЗИРАНИ АКУМУЛАТОРИ – ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде) кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

(отработени филтърни 
платна) 

15 02 02* 
 

0.05 

 
 
 
 
 
 

0,03 

 

           
 
 
 
 
 
 

Не 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

              Да 
Разделно събран електролит 
от батерии и акумулатори 

 
16 06 06* 

5 500 
 

3499,17 
0,079 t/t олово 

 
0,05 t/t олово 

 
Не 

Собствен Специализиран 
транспорт 

Да 

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

отпадъци, съдържащи опасни 
вещества (оловна паста) 

19 12 11* 
 

9 500 

 
 
 

6521,18 
0,14 t/t олово 

 
 

 
0,09 t/t олово 

 
 
 

Площадка 
№ 12 

 
 
 
 

            „ АТ и КОМ”АД 

Да 

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

отпадъци, съдържащи опасни 
вещества (ебонит, ПЕ, ПВЦ- 

сепаратори) 

19 12 11* 
 

900 

 
 
 
 

546,9 

0,014 t/t олово 

 
 
 
   
  0,007 t/t олово 

 
 
 
 

Площадка 
№ 12 

 
 
 
 

„ АТ и КОМ”АД 

Да 

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ–ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Други отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

11 02 07* 
 

 
65 

 
10,755 

 
0,65 t/t злато 

 
0,023 t/t злато 

 
Не 

 
       „ АТ и КОМ”АД 

Да 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА 

Нехлорирани хидравлични 
масла на минерална основа 

13 01 10* 
 

15 

 
 

7,65 

  Площадка 
№ 8 

 

 
„Лумакс транс” ЕООД Да 

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 
основа 

13 02 05* 
 

20 

 
 
0 

   
Площадка 

№ 13 
 

„Лумакс транс” ЕООД Да 
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Отпадък 
 
 

 
 

Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

 
Временно 
съхранен на 
площадката 

 
 

Транспортиране- 
собствен транспорт / 
външна фирма 

 
 
 
 

Съответствие 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално 
измерено 
t 

Количества 
определени 
     с КР, t 

Реално  
измерено, 
t  

Нехлорирани изолационни и 
топлопредаващи масла на 

минерална основа 

13 03 07* 
 

15 
 

5,15 
  

Площадка 
№ 13 

„Лумакс транс” ЕООД Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 
 

15 
 

12,5 
  Площадка 

№ 5 
„ АТ и КОМ”АД Да 

Отпадъци, съдържащи масла 
и нефтопродукти 

16 07 08* 
 

130 
 

0 
 

  
Не 

 
„ АТ и КОМ”АД 

 
                 Да 

Утайки, съдържащи опасни 
вещества от други видове 

пречистване на промишлени 
отпадъчни води 

19 08 13* 
 

8 500 (сухо 
тегло) 

 
 

2911,1 

   
Площадка 

№ 18 
 

„ АТ и КОМ”АД 
Да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 
 

0.8 
 

0,125 
  Площадка 

№ 15,16 
„ АТ и КОМ”АД Да 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 
различни от упоменатите в  

17 01 06 

17 01 07 
 

3 000 

 
 

3000 

   
Площадка 
№ 1,2и3 

 

 
 
 

„ АТ и КОМ”АД 

Да 

Пластмаса (PVC) 
17 02 03 

 
5 

4,6   Площадка 
№ 4 

 
„ АТ и КОМ”АД Да 

Мед, бронз, месинг 
17 04 01 

 
350 

 
1,054 

  Площадка 
№ 4 

 
       „Трансметалс”ЕООД 

Да 

Алуминий 17 04 02 250 
 

8,41 
  Площадка 

№ 4 
 

„Трансметалс”ЕООД Да 

Олово 17 04 03 100 
 
0 

  Площадка 
№ 4 

 
Да 

Цинк 17 04 04 100 
 
0 

  Площадка 
№ 4 

 
Да 

Желязо и стомана 
17 04 05 

 
1 500 

 
 

783,05 

  
Площадка 

№ 4 
 

„МетМакс” 
„Ровотел Стийл”ООД 
„Трансметалс”ЕООД 

„Хефти металс „ЕООД 

Да 

Смеси от метали 17 04 07 100 
 

17,65 
  Площадка 

№ 4 
 

Да 

Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 

17 04 11 50 
0   Площадка 

№ 4 

 
Да 

Изкопани земни маси, 
съдържащи опасни вещества 

17 05 05* 
 

1000 
 

434,16 
 

   
Не 
 

 
 

„ АТ и КОМ”АД 
Да 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
Смесени битови отпадъци 20 03 01 250 138,92   Не „ АТ и КОМ”АД Да 
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Условие11.7: През 2015 г. на площадката на КЦМ АД са образувани: 
-  производствени отпадъци - 20369,52т. 
-  Опасни отпадъци - 81616,63т.  
-  строителни  - 4248,92т. , битови – 138,92т. 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 2015 г. 
 

  Отпадък 
 
 
 

     Код 
 
 
 

Оползотворяване на  
площадката/ вид 

съоръжение 
 
 

Обезвреждане на 
площадката 

 
 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане  

Съответствие 
 
 
 
 

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ– ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Шлаки от първия и 
втория етап на 

производство (клинкер 
стоманени прахове) 

10 05 01 
 

13996,55 t 
 

 
 

 
 
     

 ДНОО на КЦМ АД 
 

Да 
 

Дроси и леки шлаки, 
различни от упоменатите 

в 10 05 10 

10 05 11 
610 t 

Велц-пещи на     
ОЦП 

 
  

 
Да 
 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 

различни от упоменатите 
в 16 11 03 (шамотни 

тухли) 

16 11 04 
190 t 

 
 
 

 
„Регионален център за 

обезвреждане на 
твърди битови 

отпадъци “ 
гр.Асеновград 

 
 

Да 
 

Облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
неметалургични процеси, 
различни от упоменатите 

в 16 11 05 (Киселинно 
устойчиви тухли и 

плочки) 

16 11 06 
90 t 

  

„Регионален център за 
обезвреждане на 

твърди битови 
отпадъци “ 

гр.Асеновград 
 
 

Да  
 

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ– ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 

металургични процеси 
(шамотни тухли) 

16 11 04 
40 t 

  

 
„Регионален център за 

обезвреждане на 
твърди битови 

отпадъци “ 
гр.Асеновград 

 

Да 
 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ОЛОВНО-КИСЕЛИ АМОРТИЗИРАНИ АКУМУЛАТОРИ – ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 
Цветни метали (оловни 
детайли и метални 
решетки) 

 
19 12 03 

4462,22 t 
КБП към ООП 

   
Да 
 

Пластмаса и каучук 
(Полипропилен ) 

 
19 12 04 
875,85 t 

  

 „ПМБ Индъстрис”ЕООД 
 „КОМНЕКС” ЕООД 
„Велес Пласт“ ООД  
 

Да 
 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ  ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА 

Използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 10 07 

(Набивна маса 
от ремонт на индуктори от 

индукционни пещи) 

10 10 08 
4 t 

  

 
 

„Регионален център за 
обезвреждане на 

твърди битови 
отпадъци “ 

гр.Асеновград 
 
 

Да  
 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 
4,95 t   

„ Папир БГ”ООД 
 

Да  
 

Пластмасови опаковки 

 
15 01 02 
2,75 t 

   

„ Папир БГ”ООД 
 Да  

 

Опаковки от дървесни 
материали 

15 01 03 
45 t 

 
КБП към ООП 

  
 Да  
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  Отпадък 
 
 
 

     Код 
 
 
 

Оползотворяване на  
площадката/ вид 

съоръжение 
 
 

Обезвреждане на 
площадката 

 
 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане  

Съответствие 
 
 
 
 

Излезли от употреба гуми 
16 01 03 

10 t   
„ЕКОМАКС” ООД 

ДА 

Излязло от употреба 
оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 

16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 
1 t  

 
 
 „Хефти металс „ЕООД 

Да 
 

Утайки от пречистване на 
отпадъчни води от 

населени места 

19 08 05 
7,2 t 

  
Сушилни полета на ПСБФВ 

Да 
 

Пластмаса и каучук 
(маркучи, транспортни 
ленти и други гумени 

изделия) 

 
19 12 04 

10 t 
 

  

 
  „ЕКОМАКС”ООД 
 
 

Да 
 
 
 
 

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИНК И СПЛАВИ–ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Твърди соли и разтвори, 
съдържащи тежки метали 
(сулфит-сулфатна утайка 

– гипс) 

06 03 13* 
164,9 t 

   

Да 
 

Прах от отпадъчни газове 
(утаени прахове в 
ръкавните филтри) 

10 05 03* 
15000 t 

 
ТЗ “Мокро 
извличане” 

  
 
 

Да 
 
 

Утайки и филтърен кек, 
съдържащи опасни 

вещества. 

11 01 09* 
641,65 t 

  ДНОО на КЦМ АД 
Да 
 
 

Утайки от 
хидрометалургия на 
цинка (включително 

ярозит и гьотит) (Оловен 
кек) 

11 02 02* 
8390т t 

 
 

ШП на ООП 
 
 
 

 
 
 

 
 

Да 
 
 
 

Утайки от 
хидрометалургия на 
цинка (включително 

ярозит и гьотит) (Медно – 
хлорен кек) 

11 02 02* 
1605 t 

  

Китай 
Да 
 

Утайки от 
хидрометалургия на 
цинка (включително 

ярозит и гьотит) (Медно – 
кадмиев кек) 

11 02 02* 
3200 t 

  Велц-пещи на ОЦП 
 
 

 
  

Да 
 
 

Други отпадъци, 
съдържащи опасни 

вещества (Манганов 
двуокис) 

11 02 07* 
298,67 t 

 
 
 

Велц-пещи на ОЦП 
  

 
 
 
 
 

 
 

           Да 
 
 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

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

вещества (Отработени 
филтърни платна) 

15 02 02* 
1,2 t 

 
 
 

 
 
 
 

Изгаряне във 
Шахтова пещ 

 
 
 

 
 

Да 
 
 
 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 

съдържащи опасни 
вещества 

(Хроммагнезитови тухли) 

16 11 03* 
122 t 

  

ДНОО на КЦМ АД 
 

Да 
 

Отработени катализатори, 
съдържащи опасни 

преходни метали (4) или 
опасни съединения на 

преходните метали 
(катализаторна маса) 

16 08 02* 
2,75 t 

  
      ДНОО на КЦМ АД 

 
              Да 

 

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВО И СПЛАВИ–ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
Шлаки от първия и втория 

етап на производство 
(Оловна шлака) 

10 04 01* 
20372,85 t 

  

      
     “Златна Панега” АД 

  

Да 
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  Отпадък 
 
 
 

     Код 
 
 
 

Оползотворяване на  
площадката/ вид 

съоръжение 
 
 

Обезвреждане на 
площадката 

 
 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане  

Съответствие 
 
 
 
 

 

Шлаки от първия и втория 
етап на производство 

(Щейн и Шпейза) 

10 04 01* 
2334,5 t 

  
Китай 

Да 
 

Дроси и леки шлаки от 
първия и втория етап на 

производство 

10 04 02* 
10470 t 

ШП на ООП 
 

  

Да 
 

Прах от отпадъчни газове 
(Оловни прахове от 

“сухи” прахоуловителни 
съоръжения) 

10 04 04* 
2800 t 

ШП на ООП  

 

Да 
 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

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

вещества 

15 02 02* 
1,4 t 

 

Изгаряне във 
Шахтова пещ 

 

 

Да 

Други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 

съдържащи опасни 
вещества 

(Хроммагнезитови тухли) 

16 11 03* 
140 t 

 

 ДНОО на        
КЦМ АД 
 

 
 

Да 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ОЛОВНО-КИСЕЛИ АМОРТИЗИРАНИ АКУМУЛАТОРИ – ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

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

вещества 
(отработени филтърни 

платна) 

15 02 02* 
0,03 t 

 

Изгаряне във 
Шахтова пещ 

 

 
Да 
 

Разделно събран 
електролит от батерии и 

акумулатори 

16 06 06* 
3499,17 t 

Инсталация за 
извличане на хард 

цинк в производство 
на цинк и кадмий    

Да 
 

Други отпадъци 
(включително смеси от 

материали) от механично 
третиране на отпадъци, 

съдържащи опасни 
вещества (оловна паста) 

19 12 11* 
6521,18 t 

 
 
    КБП на ООП 

 
 
 

 
 

     
 

Да 
 

Други отпадъци 
(включително смеси от 

материали) от механично 
третиране на отпадъци, 

съдържащи опасни 
вещества (ебонит, ПЕ, 

ПВЦ- сепаратори) 

19 12 11* 
546,9 t 

 
  

 
 
 
 

ДНОО на КЦМ АД 
 
 
 

Да 
 

ОБОСОБЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ–ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Други отпадъци, 
съдържащи опасни 

вещества 

11 02 07* 
10,755 t 

     
    КБП на ООП 

 
         

Да 
 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА 
Нехлорирани 

хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10* 
7,65 t 

  
“ВАЛД 95”ЕООД 

 

Да 
 
 

Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи масла на 
минерална основа 

13 03 07* 
5,15 t 

  
“ВАЛД 95”ЕООД 

 

Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 
12,5 t 

Инсталация за 
сепариране на 
амортизирани 
оловно-кисели 
акумулатори 

 
 
 
 
  

Да 

Утайки, съдържащи 19 08 13*   ДНОО на КЦМ АД Да 
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  Отпадък 
 
 
 

     Код 
 
 
 

Оползотворяване на  
площадката/ вид 

съоръжение 
 
 

Обезвреждане на 
площадката 

 
 

Име на външната фирмата 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
обезвреждане  

Съответствие 
 
 
 
 

опасни вещества от други 
видове пречистване на 
промишлени отпадъчни 

води 

2911,1 t 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 
0,125 t 

  
„Хефти Металс ЕООД ”  

Да 
 

Строителни отпадъци 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 
изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 
3000 t 

  

Депо за строителни 
отпадъци, 

 с. Първенец 
 

„Регионален център за 
обезвреждане на 

твърди битови 
отпадъци “ 

гр.Асеновград 

Да 
 

Пластмаса (PVC) 
17 02 03 

4,6 t   
 

„ Папир БГ”ООД 
Да 
 

Мед, бронз, месинг 
17 04 01 
1,054 t   „Трансметал- Инвестмант  

Алуминий 
17 04 02 
8,41 t   „Трансметал- Инвестмант  

Желязо и стомана 
17 04 05 
783,05 t 

  

„МетМакс” 
„Ровотел Стийл”ООД 
 „Трансметал- Инвестмант  
Хефти Металс ЕООД 

Да 
 

Изкопани земни маси, 
съдържащи опасни 

вещества 

17 05 05* 
434,16 t 

  

ДНОО на КЦМ АД 
 
  

Битови  отпадъци 

Смесени битови отпадъци 
20 03 01 
138,92 t 

  

„Регионален център за 
обезвреждане на 

твърди битови 
отпадъци “ 

гр.Асеновград 
 Да 

ОТПАДЪЦИ ПРИЕТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТ ВЪНШНИ ФИРМИ 
 
 
Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 

Инсталация за 
сепариране на 
амортизирани 
оловно-кисели 
акумулатори   

Да 

Дроси и леки шлаки, 
възпламеними или 
отделящи запалими 

газове в опасни 
количества при контакт с 

вода 

10 05 10* Велц-пещи на ОЦП 

  

Да 

Прах от отпадъчни газове, 
съдържащ опасни 

вещества 
10 10 09* Велц-пещи на ОЦП 

  
Да 

Твърди отпадъци от 
пречистване на отпадъчни 
газове съдържащи опасни 
вещества 

10 02 07* 

 
 
Велц-пещи на ОЦП 
   

Да 

Твърд цинк 11 05 01 
Велц-пещи на ОЦП 

   
Да 

Утайки и филтърен кек, 
съдържащи опасни 
вещества 

11 01 09* 

Велц-пещи на ОЦП 
 

  

Да 

Цинков синтер 10 05 01 
Велц-пещи на ОЦП 
 

  

Да 

Сярна и серниста  кисе-
лина (пиритна угарка) 

06 01 01* 
ШП на ООП   

 

Олово 17 04 03 ШП на ООП   Да 
Шлаки от първи и втори 
етап на производство 
(Оловни прахове) 

10 04 01* 
 
ШП на ООП 

  
Да 
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През 2015 г. в КЦМ, АД няма генерирани отпадъци с кодове 12 01 01; 12 01 03; 06 
03 13*; 16 07 08*; 17 04 03; 17 04 04; 17 04 07; 17 04 11. 

С Решение №21/22.12.2014 г. на Министъра на МОСВ отпадък с код 10 05 01 
«Шлаки от първия и втория етап на производството (обогатен клинкер и шлам)», 
получаван при велцуването на цинксъдържащи кекове, генерирани при очистката 
на разтворите в производството на цинк, е опрледелен като страничен продукт по 
смисъла на чл.4 от ЗУО. 

С Решение №22/22.12.2014 г. на Министъра на МОСВ отпадъци с код и 
наименование както следва: код 11 02 02* «Утайки от хидрометалургия на цинка 
(включително ярозит и гьотит) (хидролизен кек)”; код 11 02 02* «Утайки от 
хидрометалургия на цинка (Кобалт – никелов кек)” и код 11 02 02* «Утайки от 
хидрометалургия на цинка (Цинково-феритни кекове)”, генерирани при очистката 
на разтворите в производството на цинк, са определени като странични продукти 
по смисъла на чл.4 от ЗУО.  

Въз основа на това през 2015 г. въпросните отпадъци са снети от отчет по смисъла 
на действащото в страната законодателство. 

Условие 11.1.2. В рамките на СУОС е прилагана КОП ОС 4.6. „Контрол на 
операциите” и КОП 8.3. „Управление на несъответствията” съгласно които 
ежемесечно сектор „Управление на отпадъците” извършва оценка на 
съответствието на постигнатите норми на ефективност при образуване на 
отпадъците и тези, определени в КР. През годината няма констатирани 
несъответствия и коригиращи действия не са предприемани. 

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране 

През 2015 г. на площадката на КЦМ АД са приети за преработка и обезвреждане с 
цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R4 
(рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения) следните 
видове отпадъци, генерирани от други предприятия, ОБЩО    51 251,052 t.:  

Таблица 6: Приети отпадъци от външни фирми: 

Предприятие/ 
страна 

Код Описание Количества 

t m3 

Р. Македония      17 04 03 олово 98,06 39,22 
"Курило Метал" АД 17 04 03 олово 17,66 7,06 

„Трансметал индъстри” 17 04 03 олово 332,96 133,18 
“Трансметалс 
Варна”ЕООД 

17 04 03 олово 
141,45 

56,58 

„Хефти металс” ЕООД 17 04 03 олово 282,39 112,95 
„ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД      17 04 03 олово 39,15 15,66 

,,Ермоня Агачан”      17 04 03 олово 2,56 1,02 

„Eкометал индъстри”      17 04 03 олово 96,54 38,62 

„Ивонс метал” ЕООД      17 04 03 олово 2,62 1,05 

“Екометал Трейд”      17 04 03 олово 165,83 66,33 

„ЕнерСис ”АД      17 04 03 олово 8,64 3,38 

ОБЩО      17 04 03 олово 1187,86 475,05 

МСМ Холандия      10 05 10* Дроси и леки 
шлаки, 

възпламеними 
или отделящи 

запалими газове 
в опасни 

количества при 
контакт с вода 

191,046 109,17 

МСМ Холандия 10 05 01 
 
Цинков синтер 

 
9509,238 

5433,85 

МСМ Холандия 10 02 07* 
Твърди отпадъци 
от пречистване 
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Предприятие/ 
страна 

Код Описание Количества 

t m3 

на отпадъчни 
газове 
съдържащи 
опасни вещества 

 
7880,850 

4503,35 

 
 
"Стомана Индъстри" АД 

 
 

10 02 07* 

Цинксъдържащи 
прахове, 

получени при 
суха очистка на 

газове от ел. 
дъгови пещи от 
стоманодобива 

 
 

4175,75 
 
 

 
 
 

2386,14 

ОБЩО  10 02 07*  12056,6 6889,49 

 
МСМ Холандия 

10 04 01* 

Шлаки от първи и 
втори етап на 
производство 
(Оловни прахове) 

 
 
      850,076 

485,75 

„Идеал Стандарт -
Видима”АД 

10 10 09* 

Прах от 
отпадъчни 
газове, 
съдържащи 
опасни вещества 

 
22,63 

12,93 

,,Екоресурс”                              11 05 01 Твърд цинк 8,99 4,5 
"Мони МГ" ООД 11 05 01 Твърд цинк 3,15 1,57 

,,Метком Йотови”                                                    11 05 01 Твърд цинк 25,4 12,7 

„Екометалтрейд” 11 05 01 Твърд цинк 1,35 0,67 

ДЦМ 11 05 01 Твърд цинк 2,28 1,14 

ОБЩО 11 05 01 Твърд цинк 41,17 20,58 

"ЗТА Банско" АД  
11 01 09* 

Утайки и 
филтърен кек, 

съдържащи опасни 
вещества 

 
0,85 

 
0,80 

Румъния 06 01 01* Сярна и серниста  
киселина 

(пиритна угарка) 

 
11486,259 

 
11486,259 

 
ОАЕ,Кипър – Divamin 

Investman LTD 
 

16 06 01* 
Оловни 

акумулаторни 
батерии 

 
1941,81 

 
776,72 

,,Акуму плюс ”ЕООД 
 

16 06 01* 
Оловни 
акумулаторни 
батерии 

 
135,45 

 
54,18 

 
Р. Македония 

 

 
16 06 01* 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
610,11 

 
244,04 

 
    Лематек  Румъния 

 
16 06 01* 

 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
8088,23 

 
3235,29 

 
Дексиом 

 
16 06 01* 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
774 

 
309,6 

„Хефти металс” ЕООД 
 

16 06 01* 
 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
154,28 

 
61,71 

 

Трансметалс Варна” 
ЕООД 

 
16 06 01* 

 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
1132,43 

 
454,68 

Трансметалс Индъстри 
 

10 06 01* 
Оловни 

акумулаторни 
батерии 

 
556,05 

 
222,42 

"Курило Метал" АД 
 

16 06 01* 
 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
118,56 

 
340,35 

 
„Метарекс”ООД 

 
16 06 01* 

 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
51,35 

 
20,54 

 
„Екометал 
индъстри”ЕООД 

 
16 06 01* 

 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
191,7 

 

 
76,68 

 
 

„Еко метал трейд”  
 

16 06 01* 
 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
1059,32 

 
423,72 

 
„ДК Софтрейд” 

 
16 06 01* 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
746,07 

 
298,42 
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Предприятие/ 
страна 

Код Описание Количества 

t m3 

Ермоня Агачян 16 06 01* 
Оловни 

акумулаторни 
батерии 

48,7 19,48 

Ивонс метал 16 06 01* 
Оловни 

акумулаторни 
батерии 

50,8 20,32 

 
”Стакра”ЕООД 

 
16 06 01* 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
4,05 

 
1,62 

 
„Мери-Лу” ЕООД 

 
16 06 01* 

 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
4,5 

 
1,8 

 
„Феникс Ловеч”  

 
16 06 01* 

 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
189,85 

 
75,94 

 
“Еко циркон” 

 
16 06 01* 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

 
48,06 

 
19,22 

ОБЩО  
16 06 01* 

Оловни 
акумулаторни 

батерии 

15905,32 6656,73 

ОБЩО ПРИЕТИ ОТ ВЪНШНИ ФИРМИ: 51 251,052 31 570,61 

 

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци Всички отпадъци, 
които се генерират на площадката на КЦМ в резултат на производствените и др. 
дейности и които са посочени в таблица 4 на настоящия ГДОС се събират съгласно 
изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените и 
обозначени за целта площадки за временно съхранение. Площадките са 
обозначени на „Схемата на разположение на складовете за суровини и материали 
и площадки за временно съхранение на отпадъци”, приложена към настоящия 
ГДОС и отговарят на нормативните изисквания, съобразно спецификата на  
отпадъка. 

Условие 11.3.7 Събирането на излезлите от употреба флуоресцентни тръби и 
живачни лампи (код 20 01 21*) през годината е извършвано в специализирани, 
специално оцветени и обозначени заключени контейнери, разположени в 
обособените производства. Събраните количества периодично са предавани на 
специализирани фирми за обезвреждане. До всеки от контейнерите са осигурени 
количества сяра, необходими за обезвреждане на евентуални разливи на живак. 

Условие 11.3.8. Събирането на отпадъчни моторни, хидравлични и 
топлопредаващи масла, кодове 13 02 05*, 13 01 10*, 13 03 07* през годината е 
осъществявано разделно, в затворени варели, на покрита площадка на 
територията на Компресорно отделение. Отпадъците са предавани на 
специализирани фирми за повторна преработка. 

Условие 11.3.9. През годината генерираните в резултат на дейността на КЦМ 
амортизирани оловно-кисели акумулатори директно са подавани за преработка в 
Инсталацията за сепариране на амортизирани оловно-кисели акумулатори.  

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците. Транспортирането на 
отпадъците извън производствената площадка на КЦМ, АД е извършвано само чрез 
договор с оторизирани превозвачи, притежаващи специализирани транпортни 
средства. За всяка партида, освен договорите с фирмата-превозвач и фирмата-
получател, в сектор «Управление на отпадъците» се съхраняват сертификат на 
товара, писмени инструкции за действие при аварии и идентификационен документ 
съгласно Наредба№1/04.06.2014г. (за опасните отпадъци).  
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Условие 11.4.1 През 2015 г са депонирани 13996,55 t клинкиер от велцуване на 
стоманени прахове (код 10 05 01) на ДНОО на КЦМ АД. 

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - На 
площадката на КЦМ АД през 2015 г. са приети от външи фирми, съгласно табл. 6 
по-горе, ОБЩО 51 251,052 t различни видове отпадъци, които са третирани в 
технологичните агрегати, както следва:  

Таблица 6.1. Оползотворяване/рециклиране на отпадъци от външни фирми 
 

Код 

 

Наименование 

 

Агрегат  

Получени и 
оползотворени 

t m3 

16 06 01* 

 
 
Оловни акумулаторни батерии 

Инсталация за 
сепариране на 
амортизирани оловно-
кисели акумулатори 

 
 

15905,323 

 

6362,13 

10 05 10* 
Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи 

запалими газове в опасни количества при контакт с 
вода 

Велц-пещи на ОЦП 191,046 109,17 

10 10 09* 
Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни 

вещества 
Велц-пещи на ОЦП 22,63 12,93 

10 02 07* 
Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни 
газове съдържащи опасни вещества 

 
 
Велц-пещи на ОЦП 
 

 
12056,6 

6889,48 

11 05 01 Твърд цинк 
Велц-пещи на ОЦП 

 
41,17        20,59 

11 01 09* 
Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни 
вещества 

Велц-пещи на ОЦП 
 

0,85  0,80 

10 05 01 Цинков синтер Велц-пещи на ОЦП 9509,238 5433,85 

06 01 01* Сярна и серниста  киселина (пиритна угарка) ШП на ООП 11486,259 11486,25 

17 04 03 Олово ШП на ООП 1187,86 475,15 

10 04 01* 
Шлаки от първи и втори етап на производство 
(Оловни прахове) 

ШП на ООП 
      850,076 485,75 

 

Условие 11.5.2.  През 2015 г. е извършена операция по оползотворяване, 
обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по 
оползотворяване, обозначена с код R4), на отпадъци с кодове и наименования: 

• с код R4 (рециклиране и възстановяване на метали и метални съединения) в 
ТУ „Велц и рециклинг” на Обособено производство на цинк и сплави на 
следните отпадъци: 

Код 10 02 07* Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове съдържащи 
опасни вещества  - 12056,6 t. 

Код 10 10 09* Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества – 22,63 t. 

Код 10 05 10* Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове 
в опасни количества при контакт с вода – 191,046 t. 

Код 11 01 09* Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества – 0.85 t. 

Код 11 05 01 Твърд цинк – 41,17 t. 

Код 10 05 03* - Прах от отпадъчни газове (утаени прахове в ръкавните филтри)- 
15000 t 

Код 10 05 11 - Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10- 610т 

Код 11 02 02* - Утайки от хидрометалургия на цинка (Медно – кадмиев кек), 
3200 t 
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Код 11 02 02* - Утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и 
гьотит) (Оловен кек) – 8390 t 

Код 11 02 07* - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества (Манганов двуокис) 
- 298,67 t 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 
опасни вещества (Отработени филтърни платна от Цинково производство- 1,2 t 

Код 16 06 06* - „Разделно събран електролит от батерии и акумулатори” - 
3499,17 t, 

посочени в Условие 11.1.1. и образувани от дейността на предприятието при 
експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

Условие11.5.2.1. През 2015 г. е извършена операция по оползотворяване, 
обозначена с с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по 
оползотворяване, обозначена с код R4), на отпадъци с кодове и наименования: 

• с код R4 (рециклиране и възстановяване на метали и метални съединения) в 
КБП и ШП на Обособено производство на олово и сплави на следните 
отпадъци: 

Код 06 01 01* Сярна и серниста  киселина (пиритна угарка) –11486,259 t.; 

Код 19 12 03 Цветни метали (оловни детайли и метални решетки) – 4462,22 t.; 

Код 19 12 11* Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране 
на отпадъци, съдържащи опасни в-ва (оловна паста) – 6521,18 t. 

Код 17 04 03 Олово (оловни отпадъци)- 1187,86 t. 

Код 10 04 01* Шлаки от първи и втори етап на производство( Оловна шлака)-
850,056 t. 

Код 10 04 02* - „Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство” - 
10 470 t 

Код 10 04 04* - Прах от отпадъчни газове (Оловни прахове от “сухи” 
прахоуловителни съоръжения) – 2800 t 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 
опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри от Оловно производство и филтърни 
платна от Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори) - 1,4 t 

Код 19 12 03 - Цветни метали (оловни детайли и метални решетки) - 4462,22 t 

Код 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (оловна паста)- 6521,18t,  

посочени в Условие 11.1.1. и образувани от дейността на предприятието при 
експлоатация на инсталациите по Условие 2. 

Условие11.5.2.1.1 През 2015 г. е извършена операция по оползотворяване, 
обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по 
оползотворяване), на покрити площадки № 5 и 6, с код R12 - размяна на 
отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R 1 — R 11, в 
Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори на следните отпадъци с 
код и наименование: 
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Код 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии –15905,323t. 

Условие 11.5.6 През 2015 г. е извършена операция по оползотворяване, 
обозначена с код R1 (използването им като гориво или по друг начин за 
получаване на енергия), в пещните агрегати в КЦМ АД на следните отпадъци с код 
и наименование: 

Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали 45 t. 

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъци . 

 Количествата обезвредени отпадъци през 2015 г., генерирани на площадката на 
КЦМ, съгласно Таблица 5 са: 

� Отпадък с код 17 01 07 Смес от бетон, тухли, керемиди – 3000 t; 

� Отпадък с код 10 10 08  Набивна маса от ремонт на индукционни пещи – 4 t; 

� Отпадък с код 19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от 
населени места – 7,2 t; 

� Отпадък с код 20 03 01 Смесени битови отпадъци – 138,92 t;  

� Отпадък с код 16 11 06  Киселинно устойчиви плочки - 90 t; 

� Отпадък с код 16 11 04  Шамотни тухли – 230 t; 

� Отпадък с код 19 12 11* Ебонит, ПЕ, ПВЦ-сепаратори –546,9t. 

� Отпадък с код 17 05 05* Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества 
– 434,16 t. 

� Отпадък с код 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак – 0,495 t. 

� Отпадък с код 16 11 03* Други облицовъчни и огнеупорни материали от 
металургични процеси, съдържащи опасни вещества (Хроммагнезитови 
тухли) – 262 t. 

� Отпадък с код 11 01 09* Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни 
вещества – 641,65 t. 

� Отпадък с код 19 12 04 Пластмаса и каучук ( полипропилен) – 875,85 t. 

� Отпадък с код 10 05 01 Шлаки от първия и втория етап на производство 
(Обогатен клинкер и шлам от стоманени прахове) –13996,55t. Депонирани 
на ДНОО на КЦМ АД. 

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците – През годината е 
осъществявано редовно измерване и документиране на генерираните количества 
отпадъци в Отчетни книги и идентификационни документи, съгласно изискванията 
на Наредба №1/04.06.2014 г. 

 Условие 11.8. Анализ на отпадъците – През 2015 г. в КЦМ са приемани 
отпадъци, които са подлагани на допълнителни преработки. Приемането им е 
извършвано след сключване на договор и предварително представен сертификат 
за произход и състав. След приемането на всеки отпадък, с цел доказване на 
съответствието му с придружаващия го сертификат, от отдел ОТК е извършвано 
допълнително опробване и анализ на химичните компоненти. При тези измервания 
през годината не са констатирани чувствителни несъответствия със стойностите от 
сертификатите и химичните анализи, проведени от КЦМ. 
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Условие 11.9. Документиране и докладване –  
Условие 11.9.2. Съгласно действащите в КЦМ като част от СУОС процедури 
ГПОС4.6/2 „Оперативно управление на отпадъците”,  ИОС 4.6/2-1 „Управление на 
опасни отпадъци”, ИОС 4.6/2-2 „Управление на производствени отпадъци”, ИОС 
4.6/2-3 „Управление на строителните отпадъци” и ИОС 4.6/2-4 „Управление на 
битовите отпадъци” всички генерирани в резултат на работата отпадъци и 
получените за оползотворяване/обезвреждане отпадъци от външни фирми се 
измерват на автокантар, като стойностите се записват в съответните отчетни 
книги.През 2015 г. е водена надлежна документация и своевременно са 
докладвани на компетентните органи (съгласно изискванията на Наредба 
№1/04.06.2014 г.) всички дейности по управление на отпадъците, извършвани на 
територията на КЦМ. 
В настоящият ГД ОС: 
- Количествата генерирани в КЦМ отпадъци по видове и производства са посочени 
в Таблица 4 по-горе; 
- Оползотворяването/обезвреждането по агрегати на генерираните в КЦМ отпадъци 
е посочено в Таблица 5 по-горе;  
- Количествата и видовете отпадъци получени от външни фирми е посочено в 
Таблица 6 по-горе; 
- Оползотворяването и обезвреждането на отпадъците от външни фирми по 
агрегати в КЦМ е посочено в Таблица 6.1. по-горе.  

Условие 11.9.4. Съгласно действащите процедури в рамките на СУОС всички 
отпадъци получавани от външни фирми се проверяват и анализират за 
установяване на документалното съответствие при приемането им. През годината 
не са констатирани несъответствия на документираните с получените отпадъци 
както по вид и качество, така и по тегло. 

През годината е проведена една проверка на документацията и отчетността при 
управление на отпадъците в рамките на вътрешните одити по качеството и една 
проверка от одитори на сертифициращата организация ТЮФ-Рейнланд. Не са 
констатирани несъответствия и препоръки за подобряване не са направени. 

 

4.5 Шум – Условие № 12 

Условие 12.3.3.:Всички дейности през 2015 г. са извършвани по начин, 
недопускащ превишаване на нормите за шум, заложени в комплексното 
разрешително. Съгласно КР оценяването на общата звукова мощност, 
еквивалентно ниво на шум по оградата на площадката и в мястото на въздействие,  
на площадката на КЦМ АД се извършва на всеки две години. Шумовите емисии 
през деня са измерени през 2014г. и са докладвани в ГД ОС за 2014 г. с Протокол от 
изпитване №677Ш/04.08.2014г. Следващото измерване на шумовите емисии ще се 
проведе през 2016 г., не по-късно от м. август. 

Протоколите от проведените измервания, резултатите от оценката на 
съответствието на установени еквивалентни нива на шум по границата на 
площадката и в мястото на въздействие с разрешените такива в КР, се съхраняват 
в ЛЕ.  

За отчетния период няма постъпили жалби от живущите в близост до 
производствената площадка на КЦМ, не са констатирани несъответствия и поради 
тази причина не са предприемани коригиращи действия. 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от от замърсяване – Условие 13 

4.6.1. Опазване на почвите от замърсяване – Условие 13.1. 

В рамките на СУОС в КЦМ е внедрена и се изпълнява ВК-РИ-05: „Експлоатация и 
поддръжка на водопроводната и канализационна мрежа на КЦМ, АД”. Съгласно 
инструкцията през годината е провеждана ежедневна визуална проверка (обход) 
на канализационната мрежа на площадката и на всички видове тръбопроводи и 
оборудване, разположени на открито, с цел откриване на течове и разливи, които 
биха могли да доведат до замърсяване на почвите. Резултатите от тези проверки се 
отразяват в Дневник за ремонтите, който се съхранява в цех ВиК. 

За 2015 г. няма регистрирани събития (разливи на замърсяващи течности и др. 
опасни вещества), които биха довели до замърсяване на почвите. 

Съгласно действащите процедури в рамките на съществуващите технологични 
инструкции по поддръжка и обслужване на резервоарите за горива и сярна 
киселина в непосредствена близост до всички потенциално застрашени участъци 
от разливи са осигурени достатъчни количества подходящи сорбционни материали. 
В изпълнение на условията на КР №1-Н2/2013 в КОП ОС/ЗРБ „Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране” са разписани всички мерки, 
които персоналът следва да предприеме при възникване на аварийна ситуация, 
свързана с разливи или изливания на вредни и опасни вещества на площадката, 
вкл. и в обвалованите зони. Датата и мястото на възникването на събитието, както 
и всички действия, предприети за отстраняването му, се вписват в специален 
дневник, който се съхранява в отдел „Екология и контрол по прилагане на СУОС”. 
Съгласно тази инструкция не се допуска експлоатацията на резервоари, варели, 
тръбопроводи и др. при наличие на течове, докато те не бъдат отстранени.  

Освен това всички товаро-разтоварни работи, потенциални източници на 
разливи/течове/изливания на опасни вещества, се извършват само на нарочно 
определените за това места, които са осигурени против тези опасности от 
евенуално замърсяване на почвите. 

На площадката не се допуска възникване на заплаха за пряко или непряко 
замърсяване на почви и индиректно на подземни води с приоритетни и 
приоритетно опасни вещества. 

Условие 13.1.2., Условие 13.1.3.5., Условие 1.3.1.3.6: Мониторинг на 
почвата и Докладване 

Резултатите от провежданите през 2015 г. мониторингови измервания на 
замърсяването на почвите с тежки метали от акредитираната Лаборатория по 
екология към КЦМ АД, Пловдив са показани в Таблица 7, а координатите на 
пробовземните точки – в Таблица 8. 

Таблица 7. Опазване на почвите – 2015 г. 

Пробовземна 
точка/ 

дълбочина 
на слоя 

Показател Резултати 
от 2005г. 
(базова) 

Резултати 
от 2013г. 
(базова) 

Резултати 
от 2015 г. 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
2015/2005 

Съответствие  
2015 /2013 

1 ст. рН 7,7 7,70 8,17 
1 годишно,  
ПИ № 898/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 244 - 130 
1 годишно, 
 ПИ № 898/07.12.2015 г. Намаляване - 

Кадмий, mg/kg 6,23 - 2,0 
1 годишно, 
 ПИ № 898/07.12.2015 г. Намаляване - 

Цинк, mg/kg 398,5 - 175 
1 годишно,  
ПИ № 898/07.12.2015 г. Намаляване - 
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Пробовземна 
точка/ 

дълбочина 
на слоя 

Показател Резултати 
от 2005г. 
(базова) 

Резултати 
от 2013г. 
(базова) 

Резултати 
от 2015 г. 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
2015/2005 

Съответствие  
2015 /2013 

  
Мед, mg/kg 168,62 - 28 

1 годишно,  
ПИ № 898/07.12.2015 г. Намаляване - 

Кобалт, mg/kg - 8 10 
1 годишно,  
ПИ № 898/07.12.2015 г. - задържане 

Арсен, mg/kg 1,043 - 12,1 
1 годишно,  
ПИ № 121/15.12.2015 г. Нарастване - 

Живак, mg/kg - 0,25 0,34 
1 годишно,  
ПИ № 121/15.12.2015 г. - задържане 

1 ст рН - 7,71 8,19 
1 годишно, 
 ПИ № 899/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 158 130 
1 годишно, 
 ПИ № 899/07.12.2015 г. - Намаляване 

Кадмий, mg/kg - 4 1,8 
1 годишно,  
ПИ № 899/07.12.2015 г. - Намаляване 

Цинк, mg/kg - 369 245 
1 годишно,  
ПИ № 899/07.12.2015 г. - Намаляване 

Мед, mg/kg - 35 29 
1 годишно,  
ПИ № 899/07.12.2015 г. - Намаляване 

Кобалт, mg/kg - 8 8,0 
1 годишно, 
 ПИ № 899/07.12.2015 г. - задържане 

Арсен, mg/kg - 28,5 10,8 
1 годишно, 
 ПИ № 122/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,20 0,28 
1 годишно, 
 ПИ № 122/15.12.2015 г. - Задържане  

3 н. рН 7,73 7,65 8,18 
1 годишно,  
ПИ № 900/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 190,75 - 223 
1 годишно,  
ПИ № 900/07.12.2015 г. Задържане  - 

Кадмий, mg/kg 2,45 - 2,7 
1 годишно,  
ПИ № 900/07.12.2015 г. Задържане  - 

Цинк, mg/kg 302,65 - 635 
1 годишно,  
ПИ № 900/07.12.2015 г. Нарастване - 

Мед, mg/kg - 90 104 
1 годишно,  
ПИ № 900/07.12.2015 г. - Задържане 

Кобалт, mg/kg - 16 18 
1 годишно,  
ПИ № 900/07.12.2015 г. - Задържане 

Арсен, mg/kg - 31,4 13,9 
1 годишно,  
ПИ № 123/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,24 0,25 
1 годишно,  
ПИ № 123/15.12.2015 г. - Задържане  

3 н рН - 7,63 8,28 
1 годишно,  
ПИ № 901/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 297 398 
1 годишно,  
ПИ № 901/07.12.2015 г. - нарастване 

Кадмий, mg/kg - 5 5,4 
1 годишно,  
ПИ № 901/07.12.2015 г. - задържане 

Цинк, mg/kg - 834 824 
1 годишно,  
ПИ № 901/07.12.2015 г. - задържане 

Мед, mg/kg - 90 96 
1 годишно,  
ПИ № 901/07.12.2015 г. - задържане 

Кобалт, mg/kg - 16 18 
1 годишно,  
ПИ № 901/07.12.2015 г. - задържане 

Арсен, mg/kg - 29,5 15,7 
1 годишно,  
ПИ № 124/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,20 0,26 
1 годишно,  
ПИ № 124/15.12.2015 г. - Задържане  

 4 н.  рН 7,77 7,64 8,2 
1 годишно,  
ПИ № 902/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 221,58 - 125 
1 годишно,  
ПИ № 902/07.12.2015 г. Намаляване - 

Кадмий, mg/kg 2,87 - 2,2 
1 годишно,  
ПИ № 902/07.12.2015 г. Намаляване  - 

Цинк, mg/kg 242,28 - 252 
1 годишно,  
ПИ № 902/07.12.2015 г. задържане - 

Мед, mg/kg - 42 45 
1 годишно,  
ПИ № 902/07.12.2015 г. - задържане 

Кобалт, mg/kg - 10 8 
1 годишно,  
ПИ № 902/07.12.2015 г. - намаляване 

Арсен, mg/kg - 32,3 8,8 
1 годишно,  
ПИ № 125/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,31 0,32 
1 годишно,  
ПИ № 125/15.12.2015 г. - Задържане  

4 н рН - 7,61 7,92 
1 годишно, 
 ПИ № 903/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 115 135 
1 годишно, 
 ПИ № 903/07.12.2015 г. - Задържане 

Кадмий, mg/kg - 3 3,2 
1 годишно, 
 ПИ № 903/07.12.2015 г. - Задържане 

Цинк, mg/kg - 210 245 
1 годишно, 
 ПИ № 903/07.12.2015 г. - нарастване 

Мед, mg/kg - 42 45 
1 годишно, 
 ПИ № 903/07.12.2015 г. - Задържане 

Кобалт, mg/kg - 10 9 
1 годишно, 
 ПИ № 903/07.12.2015 г. - Задържане 

Арсен, mg/kg - 38,0 8,2 
1 годишно, 
 ПИ № 126/15.12.2015 г. - Намаляване 
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Пробовземна 
точка/ 

дълбочина 
на слоя 

Показател Резултати 
от 2005г. 
(базова) 

Резултати 
от 2013г. 
(базова) 

Резултати 
от 2015 г. 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
2015/2005 

Съответствие  
2015 /2013 

Живак, mg/kg - 0,30 0,38 
1 годишно,  
ПИ № 126/15.12.2015 г. - Задържане  

11 н. рН 7,46 7,83 8,08 
1 годишно,  
ПИ № 904/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 491,94 - 448 
1 годишно,  
ПИ № 904/07.12.2015 г. Задържане  - 

Кадмий, mg/kg 11,44 - 13,1 
1 годишно,  
ПИ № 904/07.12.2015 г. 

Задържане  
- 

Цинк, mg/kg 883,65 - 1227 
1 годишно,  
ПИ № 904/07.12.2015 г. 

Нарастване 
- 

Мед, mg/kg - 155 125 
1 годишно,  
ПИ № 904/07.12.2015 г. - Намаляване 

Кобалт, mg/kg - 15 16 
1 годишно,  
ПИ № 904/07.12.2015 г. - задържане 

Арсен, mg/kg - 30,4 21,9 
1 годишно,  
ПИ № 127/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,22 0,25 
1 годишно, 
 ПИ № 127/15.12.2015 г. - Задържане  

11 н рН - 7,80 7,66 
1 годишно,  
ПИ № 905/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 1107 723 
1 годишно,  
ПИ № 905/07.12.2015 г. - Намаляване 

Кадмий, mg/kg - 25 13,1 
1 годишно,  
ПИ № 905/07.12.2015 г. - Намаляване 

Цинк, mg/kg - 1411 1164 
1 годишно,  
ПИ № 905/07.12.2015 г. - Намаляване 

Мед, mg/kg - 181 123 
1 годишно,  
ПИ № 905/07.12.2015 г. - Намаляване 

Кобалт, mg/kg - 15 14 
1 годишно,  
ПИ № 905/07.12.2015 г. - задържане 

Арсен, mg/kg - 36,1 22,7 
1 годишно,  
ПИ № 128/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,30 0,28 
1 годишно,  
ПИ № 128/15.12.2015 г. - Задържане  

 12 н.  рН 7,73 7,80 7,65 
1 годишно, 
 ПИ № 906/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 309,75 - 229 
1 годишно,  
ПИ № 906/07.12.2015 г. 

Намаляване 
- 

Кадмий, mg/kg 6,48 - 5,9 
1 годишно,  
ПИ № 906/07.12.2015 г. 

Намаляване 
- 

Цинк, mg/kg 581,79 - 449 
1 годишно,  
ПИ № 906/07.12.2015 г. 

Намаляване 
- 

Мед, mg/kg 102,39 - 136 
1 годишно,  
ПИ № 906/07.12.2015 г. Нарастване  - 

Кобалт, mg/kg - 9 8 
1 годишно,  
ПИ № 906/07.12.2015 г. - задържане 

Арсен, mg/kg 1,52 - 13,8 
1 годишно,  
ПИ № 129/15.12.2015 г. Нарастване  

Живак, mg/kg - 0,52 0,49 
1 годишно,  
ПИ № 129/15.12.2015 г. - Задържане 

12 н рН - 7,78 7,81 
1 годишно,  
ПИ № 907/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 213 234 
1 годишно,  
ПИ № 907/07.12.2015 г. - Задържане 

Кадмий, mg/kg - 8 6,1 
1 годишно,  
ПИ № 907/07.12.2015 г. - намаляване 

Цинк, mg/kg - 895 485 
1 годишно,  
ПИ № 907/07.12.2015 г. - Намаляване 

Мед, mg/kg - 79 145 
1 годишно,  
ПИ № 907/07.12.2015 г. - намаляване 

Кобалт, mg/kg - 9 6 
1 годишно,  
ПИ № 907/07.12.2015 г. - намаляване 

Арсен, mg/kg - 35,2 14,2 
1 годишно,  
ПИ № 130/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,40 0,41 
1 годишно, 
 ПИ № 130/15.12.2015 г. - Задържане  

12 ст. рН 7,24 7,01 8,19 
1 годишно,  
ПИ № 908/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 158,11 - 211 
1 годишно,  
ПИ № 908/07.12.2015 г. Задържане - 

Кадмий, mg/kg 5,89 - 6,8 
1 годишно,  
ПИ № 908/07.12.2015 г. Задържане  - 

Цинк, mg/kg 1930,99 - 814 
1 годишно,  
ПИ № 908/07.12.2015 г. Намаляване - 

Мед, mg/kg 132,3 - 61 
1 годишно,  
ПИ № 908/07.12.2015 г. Намаляване - 

Кобалт, mg/kg - 12 13 
1 годишно,  
ПИ № 908/07.12.2015 г. - задържане 

Арсен, mg/kg 2,14 - 16,7 
1 годишно,  
ПИ № 131/15.12.2015 г. Нарастване - 

Живак, mg/kg - 0,29 0,33 
1 годишно,  
ПИ № 131/15.12.2015 г. - Задържане  

12 ст рН - 7,01 8,23 
1 годишно,  
ПИ № 909/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  Олово, mg/kg - 503 595 

1 годишно,  
ПИ № 909/07.12.2015 г. - задържане 
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Пробовземна 
точка/ 

дълбочина 
на слоя 

Показател Резултати 
от 2005г. 
(базова) 

Резултати 
от 2013г. 
(базова) 

Резултати 
от 2015 г. 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
2015/2005 

Съответствие  
2015 /2013 

  
  
  
  
  

Кадмий, mg/kg - 15 10 
1 годишно,  
ПИ № 909/07.12.2015 г. - намаляване 

Цинк, mg/kg - 1020 739 
1 годишно,  
ПИ № 909/07.12.2015 г. - намаляване 

Мед, mg/kg - 69 57 
1 годишно,  
ПИ № 909/07.12.2015 г. - намаляване 

Кобалт, mg/kg - 9 6 
1 годишно,  
ПИ № 909/07.12.2015 г. - намаляване 

Арсен, mg/kg - 45,6 15,2 
1 годишно,  
ПИ № 132/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,30 0,35 
1 годишно,  
ПИ № 132/15.12.2015 г. - 

Задържане 
 

13 ст. рН 7,76 6,72 7,67 
1 годишно,  
ПИ № 910/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 262,18 - 245 
1 годишно,  
ПИ № 910/07.12.2015 г. Задържане  - 

Кадмий, mg/kg 4,85 - 5,5 
1 годишно,  
ПИ № 910/07.12.2015 г. Задържане  - 

Цинк, mg/kg 813,12 - 588 
1 годишно,  
ПИ № 910/07.12.2015 г. Намаляване  - 

Мед, mg/kg - 110 58 
1 годишно,  
ПИ № 910/07.12.2015 г. - Намаляване 

Кобалт, mg/kg - 13 7 
1 годишно,  
ПИ № 910/07.12.2015 г. - Намаляване 

Арсен, mg/kg - 32,3 14 
1 годишно,  
ПИ № 133/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,26 0,31 
1 годишно,  
ПИ № 133/15.12.2015 г. - Задържане  

13 ст рН - 6,70 7,64 
1 годишно,  
ПИ № 911/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 765 463 
1 годишно,  
ПИ № 911/07.12.2015 г. - 

Намаляване 

Кадмий, mg/kg - 18 9,4 
1 годишно,  
ПИ № 911/07.12.2015 г. - 

Намаляване 

Цинк, mg/kg - 1240 592 
1 годишно,  
ПИ № 911/07.12.2015 г. - 

Намаляване 

Мед, mg/kg - 100 57 
1 годишно,  
ПИ № 911/07.12.2015 г. - 

Намаляване 

Кобалт, mg/kg - 10 10 
1 годишно,  
ПИ № 911/07.12.2015 г. - 

Задържане  

Арсен, mg/kg - 43,7 14,3 
1 годишно,  
ПИ № 134/15.12.2015 г. - 

Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,40 0,45 
1 годишно,  
ПИ № 134/15.12.2015 г. - Задържане  

21 ст.* рН 7,54 7,01 7,83 
1 годишно, 
 ПИ № 912/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 3131,35 - 7103 
1 годишно,  
ПИ № 912/07.12.2015 г. 

Нарастване 
- 

Кадмий, mg/kg 56,78 - 117 
1 годишно,  
ПИ № 912/07.12.2015 г. 

Нарастване 
- 

Цинк, mg/kg 2384,37 - 6642 
1 годишно,  
ПИ № 912/07.12.2015 г. Нарастване - 

Мед, mg/kg - 590 650 
1 годишно,  
ПИ № 912/07.12.2015 г. - Задържане 

Кобалт, mg/kg - 29 27 
1 годишно,  
ПИ № 912/07.12.2015 г. - Задържане 

Арсен, mg/kg - 185,3 59,6 
1 годишно,  
ПИ № 135/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,44 0,50 
1 годишно,  
ПИ № 135/15.12.2015 г. - Задържане  

21 ст* рН - 7,02 7,76 
1 годишно,  
ПИ № 913/07.12.2015 г. - -                                          

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 5221 6508 
1 годишно,  
ПИ № 913/07.12.2015 г. - Нарастване 

Кадмий, mg/kg - 127 104,6 
1 годишно,  
ПИ № 913/07.12.2015 г. - Намаляване 

Цинк, mg/kg - 4815 6242 
1 годишно,  
ПИ № 913/07.12.2015 г. - Нарастване  

Мед, mg/kg - 537 623 
1 годишно,  
ПИ № 913/07.12.2015 г. - Задържане 

Кобалт, mg/kg - 27 23 
1 годишно,  
ПИ № 913/07.12.2015 г. - Намаляване  

Арсен, mg/kg - 154,9 55,9 
1 годишно, 
 ПИ № 136/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,30 0,25 
1 годишно,  
ПИ № 136/15.12.2015 г. - Задържане  

22 ст. рН 7,61 7,01 7,72 
1 годишно,  
ПИ № 914/07.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 731,67 - 825 
1 годишно,  
ПИ № 914/07.12.2015 г. Задържане  - 

Кадмий, mg/kg 22,5 - 24,5 
1 годишно,  
ПИ № 914/07.12.2015 г. Задържане - 

Цинк, mg/kg 1884,1 - 1578 
1 годишно,  
ПИ № 914/07.12.2015 г. Намаляване - 

Мед, mg/kg - 126 158,7 
1 годишно,  
ПИ № 914/07.12.2015 г. - Нарастване 
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Пробовземна 
точка/ 

дълбочина 
на слоя 

Показател Резултати 
от 2005г. 
(базова) 

Резултати 
от 2013г. 
(базова) 

Резултати 
от 2015 г. 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
2015/2005 

Съответствие  
2015 /2013 

Кобалт, mg/kg - 14 14 
1 годишно,  
ПИ № 914/07.12.2015 г. - Задържане 

Арсен, mg/kg - 51,3 21,1 
1 годишно,  
ПИ № 137/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,42 0,36 
1 годишно,  
ПИ № 137/15.12.2015 г. - Задържане  

22 ст рН - 7,02 7,73 
1 годишно,  
ПИ № 915/07.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 1110 1169 
1 годишно,  
ПИ № 915/07.12.2015 г. - Задържане  

Кадмий, mg/kg - 21 23,9 
1 годишно,  
ПИ № 915/07.12.2015 г. - Задържане 

Цинк, mg/kg - 1355 1567 
1 годишно,  
ПИ № 915/07.12.2015 г. - Задържане 

Мед, mg/kg - 12 156 
1 годишно,  
ПИ № 915/07.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 12 14 
1 годишно,  
ПИ № 915/07.12.2015 г. - Задържане  

Арсен, mg/kg - 49,4 20,4 
1 годишно,  
ПИ № 138/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,30 0,29 
1 годишно,  
ПИ № 138/15.12.2015 г. - Задържане  

23 ст. рН 7,56 7,60 8,18 
1 годишно,  
ПИ № 916/10.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 486,69 - 154 
1 годишно,  
ПИ № 916/10.12.2015 г. Намаляване - 

Кадмий, mg/kg 9,4 - 3,2 
1 годишно,  
ПИ № 916/10.12.2015 г. Намаляване - 

Цинк, mg/kg 755,02 - 208 
1 годишно,  
ПИ № 916/10.12.2015 г. Намаляване - 

Мед, mg/kg - 97 56 
1 годишно,  
ПИ № 916/10.12.2015 г. - Намаляване 

Кобалт, mg/kg - 8 14 
1 годишно,  
ПИ № 916/10.12.2015 г. - Нарастване 

Арсен, mg/kg - 39,9 9,3 
1 годишно,  
ПИ № 139/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,37 0,32 
1 годишно,  
ПИ № 139/15.12.2015 г. - Задържане 

23 ст рН - 7,56 7,67 
1 годишно,  
ПИ № 917/10.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 630 466 
1 годишно,  
ПИ № 917/10.12.2015 г. - Намаляване 

Кадмий, mg/kg - 15 9,1 
1 годишно,  
ПИ № 917/10.12.2015 г. - Намаляване 

Цинк, mg/kg - 1118 678 
1 годишно,  
ПИ № 917/10.12.2015 г. - Намаляване 

Мед, mg/kg - 7 57 
1 годишно,  
ПИ № 917/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 8 12 
1 годишно,  
ПИ № 917/10.12.2015 г. - Нарастване 

Арсен, mg/kg - 37,1 14,9 
1 годишно,  
ПИ № 140/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,40 0,48 
1 годишно,  
ПИ № 140/15.12.2015 г. - Задържане 

24 ст. рН 7,79 7,41 7,88 
1 годишно,  
ПИ № 918/10.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 175,82 - 208 
1 годишно, 
 ПИ № 918/10.12.2015 г. Задържане  - 

Кадмий, mg/kg 3,48 - 4,5 
1 годишно, 
 ПИ № 918/10.12.2015 г. Задържане  - 

Цинк, mg/kg 356,29 - 490 
1 годишно, 
 ПИ № 918/10.12.2015 г. Нарастване - 

Мед, mg/kg - 80 123 
1 годишно, 
 ПИ № 918/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 19 15 
1 годишно, 
 ПИ № 918/10.12.2015 г. - Намаляване 

Арсен, mg/kg - 31,4 14,4 
1 годишно,  
ПИ № 141/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,65 0,60 
1 годишно, 
 ПИ № 141/15.12.2015 г. - Задържане 

24 ст рН - 7,37 7,91 
1 годишно,  
ПИ № 919/10.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 277 288 
1 годишно, 
 ПИ № 919/10.12.2015 г. - Задържане 

Кадмий, mg/kg - 7 5,3 
1 годишно, 
 ПИ № 919/10.12.2015 г. - Намаляване 

Цинк, mg/kg - 625 458 
1 годишно, 
 ПИ № 919/10.12.2015 г. - Намаляване 

Мед, mg/kg - 7 127 
1 годишно, 
 ПИ № 919/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 18 16 
1 годишно, 
 ПИ № 919/10.12.2015 г. - Задържане 

Арсен, mg/kg - 36,1 14,5 
1 годишно,  
ПИ № 142/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,50 0,59 
1 годишно,  
ПИ № 142/15.12.2015 г. - Задържане 
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Пробовземна 
точка/ 

дълбочина 
на слоя 

Показател Резултати 
от 2005г. 
(базова) 

Резултати 
от 2013г. 
(базова) 

Резултати 
от 2015 г. 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
2015/2005 

Съответствие  
2015 /2013 

25 ст. рН 7,73 7,10 7,60 
1 годишно,  
ПИ № 920/10.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 169,62 - 200 
1 годишно,  
ПИ № 920/10.12.2015 г. Задържане  - 

Кадмий, mg/kg 3,42 - 3,9 
1 годишно,  
ПИ № 920/10.12.2015 г. Задържане - 

Цинк, mg/kg 374,5 - 368 
1 годишно,  
ПИ № 920/10.12.2015 г. Задържане - 

Мед, mg/kg - 56 98 
1 годишно,  
ПИ № 920/10.12.2015 г. - Нарастване  

Кобалт, mg/kg - 10 18 
1 годишно,  
ПИ № 920/10.12.2015 г. - Нарастване  

Арсен, mg/kg - 30,4 12,2 
1 годишно, 
 ПИ №143/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,52 0,54 
1 годишно,  
ПИ № 143/15.12.2015 г. - Задържане 

25 ст рН - 7,16 7,64 
1 годишно,  
ПИ № 921/10.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 190 210 
1 годишно,  
ПИ № 921/10.12.2015 г. - Задържане 

Кадмий, mg/kg - 5 4,3 
1 годишно,  
ПИ № 921/10.12.2015 г. - Задържане 

Цинк, mg/kg - 436 321 
1 годишно,  
ПИ № 921/10.12.2015 г. - Намаляване  

Мед, mg/kg - 5 99 
1 годишно,  
ПИ № 921/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 10 17 
1 годишно,  
ПИ № 921/10.12.2015 г. - Нарастване  

Арсен, mg/kg - 29,5 12,2 
1 годишно,  
ПИ № 144/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,60 0,56 
1 годишно,  
ПИ № 144/15.12.2015 г. - Задържане 

32 ст. рН 7,52 7,67 7,74 
1 годишно,  
ПИ № 922/10.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 199,1 - 208 
1 годишно,  
ПИ № 922/10.12.2015 г. Задържане  - 

Кадмий, mg/kg 5,16 - 6,90 
1 годишно,  
ПИ № 922/10.12.2015 г. Задържане  - 

Цинк, mg/kg 511,45 - 524 
1 годишно,  
ПИ № 922/10.12.2015 г. Задържане - 

Мед, mg/kg - 93 86 
1 годишно,  
ПИ № 922/10.12.2015 г. - Задържане 

Кобалт, mg/kg - 25 20 
1 годишно,  
ПИ № 922/10.12.2015 г. - Задържане  

Арсен, mg/kg - 33,3 14,7 
1 годишно,  
ПИ № 145/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,68 0,62 
1 годишно,  
ПИ № 145/15.12.2015 г. - Задържане 

32 ст рН - 7,65 7,84 
1 годишно,  
ПИ № 923/10.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 272 222 
1 годишно, 
 ПИ № 923/10.12.2015 г. - Задържане 

Кадмий, mg/kg - 8 4,7 
1 годишно, 
 ПИ № 923/10.12.2015 г. - Намаляване  

Цинк, mg/kg - 718 464 
1 годишно, 
 ПИ № 923/10.12.2015 г. - Намаляване 

Мед, mg/kg - 9 79 
1 годишно, 
 ПИ № 923/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 23 19 
1 годишно, 
 ПИ № 923/10.12.2015 г. - Задържане 

Арсен, mg/kg - 32,3 18,6 
1 годишно, 
 ПИ № 146/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,60 0,91 
1 годишно, 
 ПИ № 146/15.12.2015 г. - Задържане 

33 ст. рН 7,67 7,55 7,93 
1 годишно,  
ПИ № 924/10.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 128,5 - 153 
1 годишно,  
ПИ № 924/10.12.2015 г. Задържане - 

Кадмий, mg/kg 3,32 - 3,4 
1 годишно,  
ПИ № 924/10.12.2015 г. Задържане  - 

Цинк, mg/kg 347,47 - 304 
1 годишно,  
ПИ № 924/10.12.2015 г. Задържане  - 

Мед, mg/kg - 91 56 
1 годишно,  
ПИ № 924/10.12.2015 г. - Намаляване 

Кобалт, mg/kg - 20 10 
1 годишно,  
ПИ № 924/10.12.2015 г. - Намаляване 

Арсен, mg/kg - 29,5 13,3 
1 годишно, 
 ПИ № 147/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,63 0,53 
1 годишно, 
 ПИ № 147/15.12.2015 г. - Задържане 

33 ст рН - 7,55 8,00 
1 годишно, 
 ПИ № 925/10.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  

Олово, mg/kg - 177 167 
1 годишно,  
ПИ № 925/10.12.2015 г. - Задържане  

Кадмий, mg/kg - 4 2,6 
1 годишно,  
ПИ № 925/10.12.2015 г. - Намаляване 
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Пробовземна 
точка/ 

дълбочина 
на слоя 

Показател Резултати 
от 2005г. 
(базова) 

Резултати 
от 2013г. 
(базова) 

Резултати 
от 2015 г. 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие  
2015/2005 

Съответствие  
2015 /2013 

  
  
  

Цинк, mg/kg - 429 288 
1 годишно,  
ПИ № 925/10.12.2015 г. - Намаляване 

Мед, mg/kg - 9 42 
1 годишно,  
ПИ № 925/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 18 10 
1 годишно,  
ПИ № 925/10.12.2015 г. - Намаляване 

Арсен, mg/kg - 37,1 13,2 
1 годишно,  
ПИ № 148/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,60 0,40 
1 годишно,  
ПИ № 148/15.12.2015 г. - Намаляване  

35 ст. рН 7,72 7,55 8,03 
1 годишно,  
ПИ № 926/10.12.2015 г. - - 

0÷20 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg 101,49 - 78 
1 годишно, 
 ПИ № 926/10.12.2015 г. Намаляване  - 

Кадмий, mg/kg 2,44 - 1 
1 годишно, 
 ПИ № 926/10.12.2015 г. Намаляване  - 

Цинк, mg/kg 275,15 - 173 
1 годишно, 
 ПИ № 926/10.12.2015 г. Нарастване - 

Мед, mg/kg - 58 96 
1 годишно, 
 ПИ № 926/10.12.2015 г. - Нарастване  

Кобалт, mg/kg - 14 22 
1 годишно, 
 ПИ № 926/10.12.2015 г. - Нарастване  

Арсен, mg/kg - 34,2 10,8 
1 годишно,  
ПИ № 149/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,60 0,34 
1 годишно,  
ПИ № 149/15.12.2015 г. - Намаляване  

35 ст рН - 7,55 8,11 
1 годишно,  
ПИ № 927/10.12.2015 г. - - 

20÷40 cm 
  
  
  
  
  
  

Олово, mg/kg - 13 36 
1 годишно,  
ПИ № 927/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кадмий, mg/kg - 3 0,8 
1 годишно,  
ПИ № 927/10.12.2015 г. - Намаляване  

Цинк, mg/kg - 78 153 
1 годишно,  
ПИ № 927/10.12.2015 г. - Нарастване  

Мед, mg/kg - 1 94 
1 годишно,  
ПИ № 927/10.12.2015 г. - Нарастване 

Кобалт, mg/kg - 13 23 
1 годишно,  
ПИ № 927/10.12.2015 г. - Нарастване 

Арсен, mg/kg - 30,4 12,7 
1 годишно,  
ПИ № 150/15.12.2015 г. - Намаляване 

Живак, mg/kg - 0,50 0,34 
1 годишно,  
ПИ № 150/15.12.2015 г. - Намаляване  

Забележка * - Пробовземна точка № 21ст. се намира в защитния зелен пояс.  

Протоколите с резултатите от анализите на почвените проби са налични в 
Лабораторията по екология на КЦМ АД.  

Условие 13.1.3.7. Оценката на съответствието, причините за констатираните 
несъответствия и коригиращите действия се извършват съгласно КОП ОС 5.1. 
„Мониторинг и измервания” и КОП 8.3. „Управление на несъответствието”. С тази 
цел от изпитаните общо 240 показателя на 15 бр. почвени проби,(ниво 0÷20 cm и 
ниво 20÷40 cm) 51 показателя са сравнени с приетите за базови стойностите, 
получени през 2005 г. За останалите, като базова година е приета 2013 г., тъй като 
въпросните анализи са извършени за първи път тогава.  

Сравняването на получените стойности с базовите показват следното: 

Базова година – 2005 – ниво 0÷20cm: 

-нарастване – констатирано при общо  11 бр. показатели:  

• As- 3 бр.(1 ст.; 12 н.; 12 ст.); 

• Zn- 5 бр.(3н.;11н; 21ст.; 24 ст.; 35 ст.); 

• Pb - 1 бр.,(21 ст.); 

• Cd-1 бр.(21 ст.) 

- Задържане или намаляване са констатирани при останалите показател. 
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Коментари:  

� За завишеното съдържание на арсен спрямо базовата година –Арсенът се 
явява микропримес в използваните в КЦМ първични и вторични суровини, 
поради което КЦМ не може да източник на това замърсяване. Възможно е да 
се съдържа в препаратите за растителна защита; 

� За завишеното съдържание на цинк спрямо базовата година –може да се 
предположи, че завишените концентрации през 2015 г. се държат основно на 
обработка на почвите с цинк-съдържащи препарати (всички точки са 
разположени в обработваеми земи, които са били разорани). Като 
допълнителен източник на замърсяване следва да се отбележи и 
мероприятията, провеждани през 2015 г., по  рекултивиране на старото депо 
за клинкер на иззетите натрупани преди приватизацията на КЦМ количества 
клинкер на територията на военното поделение в с. Маврудово (т. 24 ст. и 
35ст.). 

� За завишеното съдържание на олово и кадмий спрямо базовата година –  
т.21 ст. е разположена в зеления пояс и вероятно замърсяването се дължи 
на транспортираните олово- и цинксъдържащи суровини, влизащи в КЦМ от 
пората на пътя за гр. Куклен, както и на неорганизираните емисии от 
производствената площадка.    

Базова година – 2013 – ниво 0÷20cm за Cu,Co и Hg: 

� За завишеното съдържание на мед спрямо базовата година -  4 бр.:22 ст.,  
24 ст., 25 ст. и 35 ст. – използване на препарати за растителна защита – 
точките са разположени в обработваеми земи; 

� За завишеното съдържание на кобалт спрямо базовата година – 3 бр.: 23 
ст., 25 ст. и 35 ст. – Поради спецификата на преработваните суровини и 
прилаганите технологии, КЦМ не може да бъде източник на това 
замърсяване. 

� Измерените стойности за живак показват в повечето случаи тенденции на 
задържане спрямо базата. 

Базова година – 2013 – ниво 20÷40cm за Pb, Cd, Zn, Cu, Co, As, Hg – за всички 
точки: 

� За завишеното съдържание на олово спрямо базовата година – не са 
констатирани завишения; 

� За завишеното съдържание на кадмий спрямо базовата година – не са 
констатирани завишения; 

� За завишеното съдържание на цинк спрямо базовата година – 1 бр.: 35 ст. – 
вероятно третиране на почвата с цинксъдържащ препарат за растителна 
защита; 

� За завишеното съдържание на мед спрямо базовата година – 6 бр.: 22 ст., 
23 ст.; 24 ст., 25ст., 33 ст., 35 ст. – точките са разположени в обработваеми 
земи и вероятно са обработвани с препарати за растителна защита 
съдържащи мед. 

� За завишеното съдържание на кобалт спрямо базовата година – 3 бр.: 23ст., 
25 ст. и 35 ст. - Поради спецификата на преработваните суровини и 
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прилаганите технологии, КЦМ не може да бъде източник на това 
замърсяване; 

� За завишеното съдържание на арсен спрямо базовата година - няма 
констатирани завишения; 

� За завишеното съдържание на живак спрямо базовата година -   няма 
констатирани завишения. 

В КЦМ, АД продължава работата по поддържане на пилотния проект „Отглеждане 
на маслодайни технически култури върху почви, замърсени с тежки метали” и 
поддържането на изградения зелен екологичен пояс около производствената 
площадка. Тази дейност се извършва от дъщерното предприятие към КЦМ-
2000груп „Стопански дейности”, като дейността се финансира от КЦМ, АД. 
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ТАБЛИЦА 8: ПОЧВИ – МОНИТОРИНГОВИ ТОЧКИ  
 
  

 
Мониторингова 

точка 

Идентификационен 

номер на имота 

Начин на 

ползване и тип 

на почвата 

Географски 

координати 

N 

Географски 

координати 

E 

11 н  010158 Нива, А 42003’54.7 24049’02.6 

12 н 010201 Нива 42004’18.0 24049’31.5 

21 ст 011205 Неземеделска, А 42003’33.9 24049’24.7 

1 ст 011230 Неземеделска; АД 42004’34.3 24050’00.9 

32 ст 012018 Нива, АД 42002’52.6 24049’32.0 

22 ст 011296 Нива, АД 42003’11.6 24049’46.1 

12 ст 011264 Нива, АД 42003’42.0 24050’13.4 

33 ст 012183 Нива, АД 42002’31.3 24050’15.3 

23 ст 011124 Нива, АД 42002’46.1 24050’30.0 

13 ст 011155 Нива, АД 42002’61.2 24050’45.3 

4 н 013123 Нива, АД 42002’01.5 24050’41.9 

3 н 010202 Нива, АД 42002’25.9 24050’49.5 

24 ст 010196 Нива, АД 42002’43.5 24051’03.3 

35 ст 010188 Нива, АД 42001’48.9 24051’20.7 

25 ст 010124 Нива, АД 42002’28.6 24051’38.0 
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4.6.2 Опазване на подземните води – Условие 13.2 

Условие 13.2.1.2., 13.2.1.4, 13.3.1.4, 13.3.5: През 2015 г. на производствената 
площадка на КЦМ не са провеждани дейности, водещи пряко  или косвено до 
инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно 
опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. 

В рамките на СУОС в КЦМ е внедрена и се изпълнява ВК-РИ-05: „Експлоатация и 
поддръжка на водопроводната и канализационна мрежа на КЦМ, АД”. Съгласно 
инструкцията през годината е провеждана ежедневна визуална проверка (обход) 
на канализационната мрежа на площадката и на всички видове тръбопроводи и 
оборудване, разположени на открито, с цел откриване на течове и разливи, които 
биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. Резултатите от тези 
проверки се отразяват в Дневник за ремонтите, който се съхранява в цех ВиК. 

Съгласно действащите процедури в рамките на съществуващите технологични 
инструкции по поддръжка и обслужване на резервоарите за горива и сярна 
киселина в непосредствена близост до всички потенциално застрашени участъци 
от разливи са осигурени достатъчни количества подходящи сорбционни материали.  

В изпълнение на условията на КР №1-Н2/2013 в КОП ОС/ЗРБ „Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране” са разписани всички мерки, 
които персоналът следва да предприеме при възникване на аварийна ситуация, 
свързана с разливи или изливания на вредни и опасни вещества на площадката, 
вкл. и в обвалованите зони. Съгласно тази инструкция не се допуска 
експлоатацията на резервоари, варели, тръбопроводи и др. при наличие на течове, 
докато те не бъдат отстранени. Освен това всички товаро-разтоварни работи, 
потенциални източници на разливи/течове/изливания на опасни вещества, се 
извършват само на нарочно определените за това места, които са осигурени против 
тези опасности от евенуално замърсяване на подземните води. 

За констатирани разливи и предприети коригиращи действия се води журнал. За 
2015 г. няма регистрирани събития, които биха могли да доведат до замърсяване 
на подземните води. 

Условие 13.2.2. Условия за мониторинг на подземни води 

Съгласно условията на КР № 1-Н2/2013 г. КЦМ извършва собствен мониторинг на 
подземни води в 6 бр. пробовземни точки - пиезометри, със следните георгафски 
координати: 

- МС 1, с географски координати - N 42003’40.1; E 24049’01.0; 
- МС 2, с географски координати - N 42003’50.2; E 24048’55.5; 
- МС 3, с географски координати - N 42003’23.0; E 24048’49.1; 
- МС 4, с географски координати - N 42003’55.1; E 24049’02.7; 
- МС 6, с географски координати - N 42005’15.4; E 24050’59.0; 
- МС 7, с географски координати - N 42005’17.7; E 24051’08.0. 

Условие 13.2.2.1: В Таблица 9 са показани резултатите и честотата на 
провежданите мониторингови измервания през 2015 г. на концентрациите на 
метали в подземни води в пробовземните точки, съгласно КР. Те са сравнени със 
стойностите на стандарта за качество на подземните води.  
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Таблица 9. Опазване на подземните води  - резултати за 2015 г. 

Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Активна реакция МС  1 

 
рН 

6,5-9,5 

 
7,46 
7,28 
7,46 
7,13 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Електропроводи-
мост 

МС  1 

 
µS cm-1 

2000 

 
621 
730 
737 
617 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Обща твърдост МС  1 

 
mg-eqv/l 

12 

 
7,94 
7,18 
7,12 
7,50 

4пъти/годишно 
№7 ПВ/20.03.15г. 
№63 ПВ/08.07.15г. 
№107 ПВ/24.09.15г. 
№167 ПВ/19.11.15г. 

100 

Перманганатна 
окисляемост 

МС  1 

 
mg O2/l 

5 

 
0,483 
< 0,48 
< 0,48 
< 0,48 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Амониев йон МС  1 

 
mg/l 

0,5 

 
0,258 
0,04 
0,19 
0,16 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Нитрати МС  1 

 
mg/l 

 50 

 
34,69 
23,5 
42,1 
39,5 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г 

100 

Нитрити МС  1 

 
mg/l 

0,5 

 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Сулфати МС  1 

 
mg/l 

250 

89,23 
91,2 
75,9 
80,0 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Хлориди МС  1 

 
mg/l 

250 

20,21 
19,85 
19,3 
21,5 

 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Фосфати МС  1 

 
mg/l 

0,5 

 
0,020 
0,020 
0,027 
0,031 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Натрий МС  1 

 
mg/l 

200 

 
15,0 
17,0 
16,8 
16,7 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Калций МС  1 

 
mg/l 

150 

 
132 
124 
122 
296 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

75 

Магнезий МС  1 

 
mg/l 

80 

 
16,4 
13,9 
15,8 
31 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Цинк МС  1 

 
mg/l  

1,0 

 
0,01 
0,05 
0,05 
0,03 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 
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Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Живак МС  1 

 
 

µg/l 1,0 

 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№7 ПВ/20.03.15г. 
№63 ПВ/08.07.15г. 
№107 ПВ/24.09.15г. 
№167 ПВ/19.11.15г.  

100 

Кадмий МС  1 

 
 

µg/l 5,0 

 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Мед МС  1 

 
 

mg/l 0,2 

 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Олово МС  1 

 
 

µg/l 10 

 
< 3,0 
3,0 

< 3,0 
< 3,0 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Желязо МС  1 

 
 

µg/l 200 

 
10,0 
10,0 

< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Манган МС  1 

 
 

µg/l 50 

 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№205 ПВ/31.03.15г. 
№530 ПВ/06.07.15г. 
№803 ПВ/18.09.15г. 
№1047 ПВ/12.11.15г. 

100 

Арсен МС  1 

 
 

µg/l 
10 
 

 
1,0 

< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№7 ПВ/20.03.15г. 
№63 ПВ/08.07.15г. 
№107 ПВ/24.09.15г. 
№167 ПВ/19.11.15г. 

100 

Нефтопродукти 
 

МС  1 

 
 

µg/l 50 

 
< 20 
< 20 
< 20 
< 20 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Активна реакция МС  2 

 
 

рН 6,5-9,5 

 
7,32 
7,16 
7,42 
7,07 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Електропроводи-
мост 

МС  2 

 
 

µS cm-1 2000 

 
852 
960 
1110 
745 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Обща твърдост МС  2 

 
 

mg-eqv/l 12 

 
9,76 
9,84 
10,20 
9,70 

4пъти/годишно 
№8 ПВ/20.03.15г. 
№64 ПВ/08.07.15г. 
№108 ПВ/24.09.15г. 
№168 ПВ/19.11.15г. 

100 

Перманганатна 
окисляемост 

МС  2 

 
 

mg O2/l 5 

 
0,64 

< 0,48 
0,80 

< 0,48 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Амониев йон МС  2 

 
 

mg/l 0,5 

 
0,439 
0,056 
0,068 
< 0,01 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Нитрати МС  2 

 
 

mg/l 
 

50 

 
37,37 
22,0 
29,4 
28,3 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Нитрити МС  2 

 
 

mg/l 0,5 

 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 



     
Годишен доклад за изпълнение на условията на  КР №1-Н2/2013 г.на КЦМ, АД – Пловдив за 2015г. 

     

- 73 - 

Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Сулфати МС  2 

 
mg/l 

250 

 
250,09 
231,30 
344,10 
235,00 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

50 

Хлориди МС  2 

 
 

mg/l 250 

 
25,17 
25,52 
25,90 
23,20 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Фосфати МС  2 

 
 

mg/l 0,5 

 
0,031 
0,033 
0,037 
0,033 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Натрий МС  2 

 
 

mg/l 200 

 
24,8 
33,4 
43,6 
47,0 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15г. 
№10214/09.07.15г. 
№10995/29.09.15г. 
№11724/30.11.15г. 

100 

Калций МС  2 

 
 

mg/l 150 

 
163 
192 
122 
132 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

50 

Магнезий МС  2 

 
 

mg/l 80 

 
21,3 
22,1 
25,8 
15,4 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Цинк МС  2 

 
 

mg/l  1,0 

 
0,041 
0,033 
0,023 
0,036 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Живак МС  2 

 
 

µg/l 1,0 

 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№8 ПВ/20.03.15г. 
№64 ПВ/08.07.15г. 
№108 ПВ/24.09.15г. 
№168 ПВ/19.11.15г. 

100 

Кадмий МС  2 

 
 

µg/l 5,0 

 
<3,0 
<3,0 
<3,0 
<3,0 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Мед МС  2 

 
 

mg/l 0,2 

 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Олово МС  2 

 
 

µg/l 10 

 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Желязо МС  2 

 
 

µg/l 200 

 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Манган МС  2 

 
 

µg/l 50 

 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№206 ПВ/21.03.15г. 
№531 ПВ/06.07.15г. 
№804 ПВ/18.09.15г. 
№1048 ПВ/12.11.15г. 

100 

Арсен МС  2 

 
 

µg/l 
10 
 

 
1,0 

< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№8 ПВ/20.03.15г. 
№64 ПВ/08.07.15г. 
№108 ПВ/24.09.15г. 
№168 ПВ/19.11.15г. 

100 

Нефтопродукти 
 

МС  2 

 
 

µg/l 50 

 
< 20 
< 20 
< 20 
< 20 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 
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Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Активна реакция МС  3 

 
рН 

6,5-9,5 

 
7,37 
7,10 
7,25 
7,04 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Електропроводи-
мост 

МС  3 

 
 

µS cm-1 2000 

 
569 
670 
665 
545 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Обща твърдост МС  3 

 
 

mg-eqv/l 12 

 
7,12 
7,80 
6,76 
6,60 

4пъти/годишно 
№9 ПВ/20.03.15г. 
№65 ПВ/08.07.15г. 
№109 ПВ/24.09.15г. 
№169 ПВ/19.11.15г. 

100 

Перманганатна 
окисляемост 

МС  3 

 
 

mg O2/l 5 

 
<0,48 
<0,48 
0,86 

<0,48 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Амониев йон МС  3 

 
 

mg/l 0,5 

 
0,224 
0,069 
0,14 
0,143 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Нитрати МС  3 

 
 

mg/l 
 

50 

 
51,08 
39,9 
41,0 
31,7 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

75 

Нитрити МС  3 

 
 

mg/l 0,5 

 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Сулфати МС  3 

 
 

mg/l 250 

 
65,86 
72,9 
69,1 
69,0 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Хлориди МС  3 

 
 

mg/l 250 

 
16,66 
18,08 
15,80 
16,80 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Фосфати МС  3 

 
 

mg/l 0,5 

 
0,038 
0,044 
0,040 
0,034 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Натрий МС  3 

 
 

mg/l 200 

 
9,2 
9,5 
8,1 
8,7 

4пъти/годишно 
№9196 /31.03.15г. 
№10214 /09.07.15г. 
№10995 /29.09.15г. 
№11724 /30.11.15г. 

100 

Калций МС  3 

 
 

mg/l 150 

 
120 
138 
116 
117 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Магнезий МС  3 

 
 

mg/l 80 

 
17,1 
15,5 
15,6 
14,0 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Цинк МС  3 

 
 

mg/l  1,0 

 
0,023 
0,023 
0,013 
0,024 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Живак МС  3 

 
 

µg/l 1,0 

 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№9 ПВ/20.03.15г. 
№65 ПВ/08.07.15г. 
№109 ПВ/24.09.15г. 
№169 ПВ/19.11.15г. 

100 
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Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Кадмий МС  3 

 
 

µg/l 5,0 

  
< 3,0 
 < 3,0 
< 3,0 
 < 3,0 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Мед МС  3 

 
 

mg/l 0,2 

 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Олово МС  3 

 
 

µg/l 10 

 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 
5,0 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Желязо МС  3 

 
µg/l 

200 

 
10,0 
10,0 

< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Манган МС  3 

 
 

µg/l 50 

 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№207 ПВ/21.03.15г. 
№532 ПВ/06.07.15г. 
№805 ПВ/18.09.15г. 
№1049 ПВ/12.11.15г. 

100 

Арсен МС  3 

 
 

µg/l 
10 
 

 
1,0 

< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№9 ПВ/20.03.15г. 
№65 ПВ/08.07.15г. 
№109 ПВ/24.09.15г. 
№169 ПВ/19.11.15г. 

100 

Нефтопродукти 
 

МС  3 

 
 

µg/l 50 

 
< 20 
< 20 
< 20 
< 20 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Активна реакция МС  4 

 
рН 

6,5-9,5 

 
7,21 
7,06 
7,09 
6,80 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Електропроводимост МС  4 

 
 

µS cm-1 2000 

 
742 
801 
1320 
1230 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Обща твърдост МС  4 

 
mg-eqv/l 

12 

 
9,00 
9,26 
10,50 
9,50 

4пъти/годишно 
№10 ПВ/20.03.15г. 
№66 ПВ/08.07.15г. 
№110 ПВ/24.09.15г. 
№170 ПВ/19.11.15г. 

100 

Перманганатна 
окисляемост 

МС  4 

 
 

mg O2/l 5 

 
0,72 

< 0,48 
0,67 

< 0,48 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Амониев йон МС  4 

 
 

mg/l 0,5 

 
0,211 
0,085 
0,260 
0,263 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Нитрати МС  4 

 
 

mg/l 
 

50 

 
29,43 
22,6 
30,0 
33,8 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Нитрити МС  4 

 
 

mg/l 0,5 

 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Сулфати МС  4 

 
 

mg/l 250 

 
102,08 
200,9 
377,8 
521,0 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

50 
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Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Хлориди МС  4 

 
 

mg/l 250 

 
49,63 
44,08 
37,4 
37,8 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Фосфати МС  4 

 
 

mg/l 0,5 

 
0,024 
0,028 
0,023 
0,034 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Натрий МС  4 

 
 

mg/l 200 

 
18,5 
22,9 
23,9 
27,2 

4пъти/годишно 
№9196 /31.03.15г. 
№10214 /09.07.15г. 
№10995 /29.09.15г. 
№11724 /30.11.15г. 

100 

Калций МС  4 

 
 

mg/l 150 

 
160 
188 
273 
296 

4пъти/годишно 
№9196 /31.03.15г. 
№10214 /09.07.15г. 
№10995 /29.09.15г. 
№11724 /30.11.15г. 

0 

Магнезий МС  4 

 
 

mg/l 80 

 
15,9 
16,7 
16,3 
31,0 

4пъти/годишно 
№9196 /31.03.15г. 
№10214 /09.07.15г. 
№10995 /29.09.15г. 
№11724 /30.11.15г. 

100 

Цинк МС  4 

 
 

mg/l  1,0 

 
0,31 
0,36 
0,16 
0,31 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Живак МС  4 

 
 

µg/l 1,0 

 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№10 ПВ/20.03.15г. 
№66 ПВ/08.07.15г. 
№110 ПВ/24.09.15г. 
№170 ПВ/19.11.15г. 

100 

Кадмий МС  4 

 
 

µg/l 5,0 

 
3,0 
3,0 
3,0 

< 3,0 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Мед МС  4 

 
 

mg/l 0,2 

 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Олово МС  4 

 
 

µg/l 10 

 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Желязо МС  4 

 
 

µg/l 200 

 
10,0 

< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Манган МС  4 

 
 

µg/l 50 

 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 
< 10,0 

4пъти/годишно 
№208 ПВ/21.03.15г. 
№533 ПВ/06.07.15г. 
№806 ПВ/18.09.15г. 
№1050 ПВ/12.11.15г. 

100 

Арсен МС  4 

 
 

µg/l 
10 
 

 
1,0 

< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№10 ПВ/20.03.15г. 
№66 ПВ/08.07.15г. 
№110 ПВ/24.09.15г. 
№170 ПВ/19.11.15г. 

100 

Нефтопродукти 
 

МС  4 

 
 

µg/l 50 

 
< 20 
< 20 
< 20 
< 20 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Активна реакция МС  6* 
 
 

рН 
6,5-9,5 

7,52 
7,31 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Електропроводи-
мост 

МС  6*  
 

µS cm-1 
2000 

460 
704 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 
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Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Обща твърдост 
МС  6*  

 
mg-eqv/l 

12 
6,16 
6,56 

4пъти/годишно 
№11 ПВ/20.03.15г. 
№67 ПВ/08.07.15г. 

100 

Перманганатна 
окисляемост 

МС  6*  
 

mg O2/l 
5 

< 0,48 
< 0,48 

 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Амониев йон 
МС  6*  

mg/l 0,5 
0,171 
0,056 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Нитрати 
МС  6*  

mg/l 
 

50 
23,03 
20,6 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Нитрити 
МС  6*  

 
mg/l 

0,5 
 

<0,016 
<0,016 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Сулфати 
МС  6*  

 
mg/l 

250 
56,14 
75,4 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Хлориди 
МС  6*  

 
mg/l 

250 
14,18 
14,18 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Фосфати 
МС  6*  

 
mg/l 

0,5 
0,012 
0,009 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Натрий 
МС  6*  

mg/l 200 
7,7 
7,7 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15г. 
№10214/09.07.15г. 

100 

Калций 
МС  6*  

 
mg/l 

150 
110 
115 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15г. 
№10214/09.07.15г. 

100 

Магнезий 
МС  6*  

mg/l 80 
11,4 
80 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15г. 
№10214/09.07.15г. 

100 

Цинк 
МС  6*  

 
mg/l  

1,0 
0,03 
0,023 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Живак 
МС  6*  

 
µg/l 

1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№11 ПВ/20.03.15г. 
№67 ПВ/08.07.15г. 

100 

Кадмий 
МС  6*  

 
µg/l 

5,0 
< 3,0 
< 3,0 

 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Мед 
МС  6*  

 
mg/l 

0,2 
< 0,01 
< 0,01 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Олово 
МС  6*  

 
µg/l 

10 
< 3,0 
< 3,0 

 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Желязо 
МС  6*  

 
µg/l 

200 
< 10,0 
10,0 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Манган 
МС  6*  

 
µg/l 

50 
< 10,0 
< 10,0 

 

4пъти/годишно 
№209 ПВ/21.03.15г. 
№534 ПВ/06.07.15г. 

100 

Арсен 
МС  6*  

 
µg/l 

10 
 

1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№11 ПВ/20.03.15г. 
№67 ПВ/08.07.15г. 

100 

Нефтопродукти 
 

МС  6*  
µg/l 50 

< 20 
< 20 

 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15г. 
№10214/09.07.15г. 

100 

Активна реакция МС  7 

 
 

рН 6,5-9,5 

 
6,99 
7,18 
7,05 
6,83 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Електропроводи-
мост 

МС  7 

 
 

µS cm-1 2000 

 
666 
506 
504 
1580 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Обща твърдост МС  7 

 
 

mg-eqv/l 12 

 
4,84 
5,78 
3,60 
4,10 

4пъти/годишно 
№12 ПВ/20.03.15г. 
№68 ПВ/08.07.15г. 
№111 ПВ/24.09.15г. 
№171 ПВ/19.11.15г. 

100 
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Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

Перманганатна 
окисляемост 

МС  7 

 
 

mg O2/l 5 

2,4 
< 0,48 
1,66 

< 0,48 
 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Амониев йон МС  7 

 
 

mg/l 0,5 

 
1,524 
0,341 
0,448 
0,448 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

75 

Нитрати МС  7 

 
 

mg/l 
 

50 

 
20,03 
41,6 
19,1 
22,3 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Нитрити МС  7 

 
 

mg/l 0,5 

 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 
< 0,016 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Сулфати МС  7 

 
 

mg/l 250 

 
77,87 
76,70 
58,0 
44,0 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Хлориди МС  7 

 
 

mg/l 250 

 
100,68 
16,54 
10,5 
10,6 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Фосфати МС  7 

 
 

mg/l 0,5 

 
0,038 
0,049 
0,044 
0,029 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Натрий МС  7 

 
 

mg/l 200 

 
57,2 
36,8 
29,1 
28,9 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Калций МС  7 

 
 

mg/l 150 

 
15,5 
56,3 
51,0 
52,4 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Магнезий МС  7 

 
 

mg/l 80 

 
20,9 
9,6 
8,6 
6,6 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

Цинк МС  7 

 
 

mg/l  1,0 

 
0,023 
0,023 
0,027 
0,021 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Живак МС  7 

 
 

µg/l 1,0 

 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 
< 1,0 

4пъти/годишно 
№12 ПВ/20.03.15г. 
№68 ПВ/08.07.15г. 
№111 ПВ/24.09.15г. 
№171 ПВ/19.11.15г. 

100 

Кадмий МС  7 

 
 

µg/l 5,0 

 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Мед МС  7 

 
mg/l 

0,2 

 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Олово МС  7 

 
 

µg/l 10 

 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 
< 3,0 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Желязо МС  7 
 
 

200 
 

<10,0 
4пъти/годишно 

№210 ПВ/21.03.15г. 
100 
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Показател 
 

Точка на 
пробовзема-

не 

Мерна  
единица 

Стандарт за 
качеството на 

подземните води 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг 
 

Съответствие 
% 
 

µg/l 10,0 
10,0 

<10,0 

№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

Манган МС  7 

 
 

µg/l 50 

 
34,0 
22,0 
22,0 
13,0 

4пъти/годишно 
№210 ПВ/21.03.15г. 
№535 ПВ/06.07.15г. 
№807 ПВ/18.09.15г. 
№1051 ПВ/12.11.15г. 

100 

Арсен МС  7 

 
 

µg/l 
10 
 

 
3,0 
4,0 
4,0 
3,0 

4пъти/годишно 
№12 ПВ/20.03.15г. 
№68 ПВ/08.07.15г. 
№111 ПВ/24.09.15г. 
№171 ПВ/19.11.15г. 

100 

Нефтопродукти 
 

МС  7 

 
 

µg/l 50 

 
< 20 
< 20 
< 20 
< 20 

4пъти/годишно 
№9196/31.03.15 
№10214/09.07.15 
№10995/29.09.15 
№11724/30.11.15 

100 

*МС 6 е в ремонт от м. август, 2015 г., поради което в тази точка мониторинг е проведен за първите две 
тримесечия. 

 
Условие 13.2.2.2. и 13.3.3.3. Оценката на съответствието се извършва съгласно 
регламентираното в КОП ОС 5.1. „Мониторинг и измерване” и КОП 8.3. 
„Управление на несъответствието”. За изтеклата година, сравняването на 
резултатите от проведените ОБЩО 484 бр. изпитвания на всички показатели на 
подземните води със Стандарта за качество показват, че:  

� Предвид това, че МС 6 е била в ремонт, всеки един показател е изпитван през 
годината общо 22 вместо предвидените 24 пъти (за всички 6 бр. сонди за 
всяко тримесечие);  

�  През годината са консатирани 13 бр. нарушения, които съставляват 2,68% от  
измерените общо 484 бр. показателя на стандарта за качество на подземните 
води; 

� 1 бр. от общо 22 бр. от измерванията на съдържанието на амониев йон не 
съответства на стандарта –МС 7, м. март; 

� При измерване съдържанието на калций от общо 22 бр. измервания 7 бр. не 
съответстват на стандарта –МС1, (м. ноември); МС 2, (м. март и м. юли) и МС 
4 - през цялата; 

� 1 бр. анализ от общо 22 бр. от измерванията по показател „нитрати” не 
съответства на стандарта – МС 3, м. март; 

� 4 бр. общо 22 бр. от измерените стойности на показател „сулфати” не 
съответстват на стандарта – МС 2 (м. март, м. септември) и МС4, (м. септември 
и м. ноември). 

Разположението на сондите, при които са констатирани нарушенията е показано на 
следващата фигура. Съгласно фигурата, сондите, при които е констатирано 
нарушение са разположени както следава: МС 1 и МС 2 – на територията на 
завода; МС 3 - в зеления пояс около комбината и сондата с най-голям брой 
нарушения, МС 4 -  в близост до бензиностанция.  

Като се има предвид показателите и периодите, при които са констатирани 
нарушенията, може да се направи заключение с висока степен на достоверност, че 
те се дължат основно на обработка на земята с аграрни препарати. 

Условие 13.3.2.1.Всички анализни протоколи за изпитване на подземните води в 
рамките на собствения мониторинг своевременно са изпращани в РИОСВ и БД. 
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Карта с разположение на мониторинговите точки за подземни води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● МС 3 

● МС 1 

● МС 2 

● МС 4 

● МС 6 
●МС 7 

● МС 2B’ 

● МС 1B’ 

СК 1-10 (9 броя сондажни и 1 шахтов кладенец) 

● МС 122 

Сн 2 

Сн 1 
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Условие 15. Преходни и анормални режими на работа 

Условие 15.4 и 15.5.: През 2015 г. чрез средствата за непрекъснати собствени 
измервания, разположени на ТИ №№ 7, 15 и 23 е провеждан непрекъснат 
мониторинг при анормални режими на технологичните агрегати в двете 
производства на КЦМ. За комбината анормални са режимите на спиране за планов 
ремонт или по друга причина и последващо пускане на следните технологични 
агрегати и системи: 

- агломерационна машина, шахтова пещ;Фюминг-пещ – агрегат с периодичен 
режим на действие. Пуска се при необходимост – общ престой на инсталацията за 
ремонт през 2015г.– 888,5 часа; 
- велц-пещи – През 2015 г. не са спирани; 
- пържилна пещ и система за сярна киселина – През 2015 г., във връзка с работата 
на СЕФ, пържилната пещ и системата за производство на сярна киселина са 
спирани периодично. Общ престой на инсталацията за годината – 483,5 часа. 

Спирането и пускането на тези агрегати и системи се извършва чрез постепенно 
намаляване, респективно увеличаване на натоварването, поради което системите 
за непрекъснати измервания не са отчели нарушения на нормите за емисии, 
установени с КР№ 1-Н2/2013 г. Резултатите от този мониторинг са отчетени в 
годишния доклад за СНИ за 2015г., предаден в РИОСВ през м.март, 2016 г.  

 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

Условие 16.2, 16.3 и 16.5: През отчетния период няма изведени от експлоатация 
системи и съоръжения. 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

7.1 Аварии 

Готовността за реагиране при извънредни ситуации се осигурява по реда на КОП 
ОС 4.7 “Извънредни ситуации”. В  КЦМ АД е разработен и се прилага  “Авариен 
план” за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи при възникване на бедствия и аварии на територията на КЦМ АД. Планът 
е разработен на основание Чл.35 от Закона за защита при бедствия и 
изискванията на Разрешително № 90/2007, с последна промяна и допълнение 
№02-90/25.10.2012г. за експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал. 

Със заповед на Изпълнителния директор са определени лицата, участващи в 
Щаба за изпълнение на Аварийния план(ЩИАП) за провеждане на СНАВР на КЦМ 
АД и аварийните групи. В плана са разгледани организацията и провеждането на 
спасителни и други неотложни аварийно-възстановителни работи при различни 
природни бедствия и възможни крупни производствени аварии, както и 
действията на персонала по време на извънредна ситуация.  

Планираните превантивни мерки за 2015г. за осигуряване на готовност за 
извънредни ситуации, пожаро и аварийна безопасност са изпълнени. През м. 
март 2015 г. са утвърдени План за Основните мероприятия по защита на 
работниците и служителите от КЦМ АД Пловдив и Тематичен план за обучение на 
работниците, служителите и ЩИАП при провеждане на СНАВР през 2015 г. 
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Обучението на ЩИАП е проведено през април, май и юни, а  на работниците, 
служителите и формированията по Гражданска защита (ГрЗ) през май, юни, юли, 
август,септември,ноември и декември 2015 г.  

На 06.11.15 г. е проведено Тактическо занятие със Сборния обектов отряд на 
Дружеството под ръководството на Изпълнителния директор и ЩИАП при СНАВР. 

През м. април 2015г. е извършена една актуализация на Аварийния плана за 
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 
бедствия и аварии на КЦМ АД Пловдив и Плановете на производствените звена. 

При извършените проверка  през м. септември 2015г. от РИОСВ за изпълнението 
на условията на Разрешително №02-90/25.10.2012г. за експлоатация на 
предприятие с висок рисков потенциал не бяха  направени  предписания. 

През 2015 г. в КЦМ АД, Пловдив не са възниквали аварийни ситуации, 
представляващи значителна опасност за околната среда. 

 

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които 
е издадено КР   

През 2015 г. не са постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността 
на инсталациите на КЦМ АД, Пловдив, за които е издадено КР №1-Н2/2013 г.  

Таблица 10 от Приложение 1 не са попълнени. 
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8. Подписване на годишния доклад 

 

 

 

Декларация 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително № 1-Н2/ 2013 г. на КЦМ АД, Пловдив. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 
копия от този доклад на трети лица. 

 

Дата:29.03.2016 г. 

 

 

 

Подпис:_________________________________  

 (упълномощено от организацията лице) 

 

 

 

Име на подписващия: инж. Стоян Пехливанов 

 

 

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор 

 

 

 


