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ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 

(ГДОС) 

 

 

 Инсталацията за производство на негасена вар към „Тамара 2009” ООД има издадено 

комплексно разрешително № 416-НО/2011г., актуализирано с Решение №416-Н0-И0-А1/2016 

г. на Изпълнителния директор на ИАОС- за производствената площадка, находяща се в с. 

Опицвет, община Костинброд. Настоящият годишен доклад по околна среда (ГДОС) се 

изготвя на основание изискванията на чл.125, ал.1, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.2. от 

цитираното КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя 

ежегодно в РИОСВ-София, Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, 

следваща годината, за която се отнася. 

 Този Доклад е изготвен съгласно образец на годишен доклад, приложен към 

утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-1535/30.12.2003 год. 

„Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде 

прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти 

съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни 

вещества (EPИПЗ) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за 

регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от 

собствен мониторинг за 2014 год., както и обобщена информация по условията на КР, 

подлежащи на годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с 

цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и 

таблиците. 
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3. ФОРМАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

3.1 Увод 

▪ Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

(КР): - „Инсталация за производство на негасена вар в шахтова пещ” към „Тамара 2009” 

ООД, с.Опицвет, община Костинброд 

Регистрационен номер на КР: - КР № 416-НО/2011г., актуализирано с Решение № 416-Н0-

И0-А1/ 2016 г. 

Отчетен период: - от 01 януари - до 31 декември 2016 г.  

През отчетната 2016 г., инсталацията не е извършвала дейност.  

▪ Оператор на инсталацията: „Тамара 2009” ООД, с. Опицвет, община Костинброд 

▪ Адрес на производствената площадка на „Тамара 2009” ООД, м. „Падината, с. 

Опицвет, община Костинброд  

Адрес на управление на фирмата: гр. София 1618, ж.к. „Бъкстон”, ул. „Българска легия” № 

36 

Телефон: 02 963 23 53 

Факс: 02 963 23 73 

е-mail: ettamara91@abv.bg 

Име на собственика и лице за контакти: Иван Евтимов Николчев – управител - 

0886102010  

 

Кратко описание на дейността на Инсталацията 

 

Основната дейност, която извършва „Тамара 2009” ООД на производствената площадка в м. 

„Падината”, с. Опицвет, община „Костинброд” е производство на негасена вар в шахтова 

двуколонна варова пещ. Инсталацията е изградена по технически проекти на италианската 

фирма „CIMPROGETTI”. Фирмата е водеща по света и в Европа в областта на 

пещостроенето. 

Суровината за производство на негасена вар (варовик) се доставя от кариера на Щрабак 

„Козяка”, отстояща на около 10 км от производствената площадка. Варовикът се доставя по 

пътя Сливница – София и отклонението към с. Опицвет, без да преминава през населени 

места. 

Суровината се приема на площадката на „Тамара 2009” ООД по тегло чрез автокантар и се 

разтоварва надземно в открит „Склад варовик”, с капацитет 5 000 ÷ 6000 тона.  

От склада посредством портален кран и/ или челен товарач с грайферна кофа варовикът 

постъпва в два броя приемни подземни силоза. Силозите са с размери 4000 х 4000 мм и 

гранулометрия на суровината 40/80 мм. Всеки един от силозите представлява обърната 

пресечена пирамида с капацитет 37 м3. 

От приемния силоз посредством вибропитател и гумено - транспортни ленти, част от които 

са подземни, а надземната част е капсулована варовикът се транспортира до надземен 

междинен приемен бункер. 

Чрез вибропитатели и две капсуловани гумено-транспортни ленти суровината достига до 

тегловния (захранващ бункер), от там по скиповия транспортьор /подемник/, който от своя 

страна отвежда суровината до приемния бункер на върха на пещта, с обем 3м3. 

След необходимото технологично време за пълно изпичане, пещта се разтоварва 

посредством капсулована гумено - транспортна лента, която отвежда готовия продукт до 

елеваторите – 2 броя на варовото стопанство. Варовото стопанство се състои от 2 бр. силози 

за готова продукция. Разделянето на материала според размера на фракцията става след 

елеватора с помощта на три различни сита, които захранват двата силоза за готовата 

продукция - /с обем 420 м3 всеки един от тях/. 

mailto:ettamara91@abv.bg
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Всички процеси по управлението на варовата пещ се контролират от програмируем 

логически контролер, който е под постоянно наблюдение от оператор и се намира в 

командната зала на пулта за управление на варовата пещ. 

Най-важните параметри, които се следят по време на производствения процес са: налягане, 

температура и тегло като по отчитаните стойности се правят изводи относно работата на 

пещта и качеството на готовата продукция. 

 

Производствен капацитет на Инсталацията  

 

Инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда /ЗООС/ - т. 3.1. „Инсталации за производство на вар в шахтови пещи с 

производствен капацитет над 50 тона дневно”, нова инсталация по смисъла на Наредба за 

условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията 

на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ДВ бр. 

26/2003 г. изм. и доп. ДВ бр. 80/2009 г.).  

 

№ 
Наименование на инсталация в 

обхвата на Приложение 4 от ЗООС 

Капацитет, 

съгласно, 

Условие 4 от КР 

Производство на 

негасена вар за 

2014г. 

1. 
Инсталация за производство на 

негасена вар в шахтова пещ 

 

300 t/24h 

 

106,533 t/24h 

  

През отчетната 2016 г., инсталацията не е работила и няма произведена продукция 

/негасена вар/ за 2016г.  

 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Организационна структура на фирмата е разработена и заложена в Системата за 

управление –ISO 9001:2008. Схематично представена изглежда така: 

 

УПРАВИТЕЛ 

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР- МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО 

ЕКОЛОГ – отговорник по Комплексно разрешително 

НАЧАЛНИК СМЯНА 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИК 

МЕХАНОШЛОСЕР 

ОПЕРАТОР ПЕЩИ ЗА НЕГАСЕНА ВАР 

ОПЕРАТОР МАШИНИ И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

ЕНЕРГЕТИК 

ЛАБОРАНТИ 

КАНТАРДЖИЯ 

 

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

отговаряща за разрешителното - РИОСВ-София 

Адрес: гр. София 1618, кв. „Овча Купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, п.к. 332 

 

• Басейнова Дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ 

инсталациите 

Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район”, гр. Плевен 

Адрес: гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа” № 60, П. К. 1237 
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Водно бюро - София: гр. София бул. „Лавеле” № 16, ет. 3  

 

3.2. Система за управление на околната среда  

За дружеството “Тамара 2009” ООД опазването на околната среда е един от основните 

приоритети за компанията и е определящ фактор за дългосрочно развитие. Поради тази 

причина “Тамара 2009” ООД прилага специфична екологична политика. Има разработена и 

внедрена система за управление на качеството, околната среда и здравословни и 

безопасни условия на труд. 

 

Основните елементи на системата, определени в Условие 5 на КР 

▪ Структура и отговорности 

Отговорен за управлението по околна среда в дружеството е управителя и еколога.  

Управителя с негови заповеди определя персонала, на които делегира отговорности по 

изпълнение на дейности по условията в комплексното разрешително. Списъците се 

съхраняват и актуализират при промяна в състава на персонала/ лицата или отговорностите. 

Дружеството има изготвени работни инструкции и оперативни документи. Определени са и 

основните отговорности на персонала по отношение на задълженията по изпълнение на 

условията в комплексното разрешително.  

Общите цели в политиката на дружеството по отношение на околната среда са формулирани 

и произтичат от: 

- Минимизиране на рисковете за околната среда и опазване на компонентите на ОС от 

увреждане; 

- Поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при аварии; 

- Технически решения за намаляване въздействие върху ОС; 

- Поддържане на ефективността на системата по ОС с отчитане препоръките на 

заинтересованите страни. 

 

▪ Обучение 

Основните критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са: 

1. Ниво на квалификация; 

2. Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР; 

3. Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността; 

На базата на гореизброените критерии се изготвят годишни графици за провеждане на 

обучения и програми за обучение на персонала и лицата. 

Програмите и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвят до края 

на месец януари на текущата година. Програмата и графика за провеждането на обучението 

се изготвят от Еколога към дружеството и се утвърждават от Управителя на „Тамара 2009“ 

ООД.  

 

Целта на Годишната програма за обучение на персонала е да се опресняват знанията и 

задълженията на отговорния персонал при изпълнение на условията залегнали в 

Комплексното Разрешително. 

Ръководството на дружеството осигурява всички дейности, които могат да предизвикат 

значимо въздействие върху околната среда, да бъдат изпълнявани от персонал с адекватна 

компетентност и квалификация, основаваща се на подбор за подходящо образование, 

обучение, опит, физически и психофизиологични възможности и обучение. 

 

През календарната 2016 г. не са провеждани обучения, предвид, че инсталацията не е 

осъществявала дейност. 
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▪ Обмен на информация 

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на 

условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на 

работното място и телефон за контакт. Чрез регламентирани форми на вътрешни и външни 

комуникации, дружеството осъществява обмен на информация, в т.ч. за нуждите на 

управлението на ОС, осигуряване на информираност на изпълнителния и ръководния 

персонал по въпроси, задачи и проблеми на ОС, уведомяване на компетентните органи 

относно действията и поведението на дружеството по спазване на законовите изисквания, 

изпълнението на условията на КР, инциденти и събития, свързани с ОС. 

▪ Документиране 

В изпълнение на условие 5.4.1. на площадката на Инсталацията за производство на негасена 

вар е изготвен и се съхранява актуален списък с нормативната уредба по околна среда, 

регламентираща работата на инсталациите - закони и наредби на Министерство на околната 

среда и водите. 

В изпълнение на условие 5.4.2. е изготвен списък на всички необходими инструкции и на 

лицата, отговорни за изпълнението им, намиращ се на достъпно място за всички работници. 

В изпълнение на условие 5.4.3. предоставените документи на отговорните лица се отразяват в 

списък с регистриран подпис. 

 

Системата за управление на околната среда в „Тамара 2009” ООД е документирана в 

съответствие с изискванията на съответните стандарти и условията на Комплексното 

разрешително. 

Документите по околната среда включват: 

- Политиката на дружеството по околната среда; 

- Документите, включително записите, изисквани от стандарта и комплексното 

разрешително, както и такива определени от дружеството като необходими за нуждите на 

ефективното планиране, изпълнение и управление на процесите, свързани със значимите 

аспекти на ОС 

- В системата са включени документирани инструкции, регистриращи документи, 

използвани като обща информационна база на управлението на дружеството. 

 

▪ Управление на документи 

В изпълнение на инструкция по условие 5.5.1. за актуализация на документите, изисквани в 

комплексното разрешително, всички документи се актуализират при: 

- промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство; 

- промяна в комплексното разрешително; 

- промени в работата на технологичното и пречиствателно оборудване; 

- настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на оборудването; 

Еколога планира и организира навременната актуализация на действащата документация, 

както и изземването и съхранението на невалидната такава. 

Своевременно, след извършване на актуализация във формата и съдържанието на конкретен 

документ, същият подлежи на съгласуване от съответния отговорник и утвърждаване от 

Управителя на дружеството. Актуализираната инструкция се обозначава като се записва 

датата на актуализацията. Датата на инструкцията се заменя с датата на влизане в сила на 

последната актуализация. 

Невалидната документация се заменя с актуализираната и се съхранява в стаята на Еколога. 

 

За отчетната 2016 г. е актуализирана следната документация по КР:  
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▪ Оперативно управление 

В изпълнение на условие 5.6.1. са изготвени всички инструкции за експлоатация и 

поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в 

писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване. Копия са изложени на 

място достъпно до работещите, които отговарят за съоръженията. 

 

▪ Проверка и коригиращи действия 

В изпълнение на условие 5.7.1. се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели на пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното 

разрешително. 

В изпълнение на условие 5.7.2. се прилагат инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените 

норми и ограничения в комплексното разрешително. 

В изпълнение на условие 5.7.3. се прилага инструкция за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Оценката на 

съответствие се извършва от Еколога. При установено несъответствие, комисия установява 

причините за несъответствието, взема решения за предприемане на коригиращи действия, 

както и следи за тяхното изпълнение. Оценката на съответствието, както и при установено 

несъответствие, се документират в протоколи от Еколога. 

В изпълнение на условие 5.7.4. се прилага писмена инструкция за периодична оценка на 

наличие на нови нормативни разпоредби работата на инсталациите/съоръженията, 

произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане 

съответствие с тези нормативни разпоредби. Документирането се извършва от Еколога, по 

реда, описан в инструкцията. Документите се съхраняват при Еколога. 

 

▪ Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

В изпълнение на условие 5.8.1. се прилага инструкция за преразглеждане и актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария.  

 

За отчетната 2016 г. няма актуализация на инструкции след авария и няма 

регистрирани аварии, предвид , че инсталацията не е извършвала дейност.  

 

В изпълнение на условие 5.8.2. е изготвена и се прилага инструкция за аварийно планиране и 

действия при аварии. 

В инструкцията са определени опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. Съгласно 

информационните листи за безопасност, са регламентирани видовете опасни вещества, 

категория на опасност, токсикологична информация, екологична информацияВъв фирмата е 

въведен и се поддържа ред за осигуряване на условия за предотвратяване и контрол на 

аварийни ситуации, в т.ч. бедствия, аварии и катастрофи (БАК) и ограничаване на 

възможните последствия от тях върху хората и околната среда. 

Дейностите по предотвратяване, намаляване и ликвидиране на последствия от БАК 

включват: 

- идентифициране на опасностите и оценяване на риска от възникване на кризисни 

ситуации и аварии; 

- планиране и провеждане на действия за предотвратяване на кризисни ситуации и аварии; 

- планиране и подготовка за действия при аварийни ситуации; 

- обучение и проиграване на аварийни планове; 

- организиране на действия при възникнали аварийни ситуации и ликвидиране на 

последиците от тях; 

- разследване на причините за възникнали аварийни ситуации. 
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За възможни значими аварийни ситуации се разработват и проиграват аварийни планове. 

При настъпили значителни аварийни ситуации се уведомяват териториалните и 

националните органи за защита на населението и опазването на ОС. 

След приключване на действия по ликвидиране на аварийна ситуация се разследват 

причините за появата й, оценяват се щетите, предлагат се и се провеждат мерки за 

недопускане или ограничаване на последствията от повторно проявление. 

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от 

оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се 

документират и съхраняват. При установяване на несъответствия се установяват причините и 

се предприемат коригиращи действия.  

. 

 

• Документиране 

В изпълнение на условие 5.9.1. резултатите от собственият мониторинг на технически и 

емисионни показатели се документират от Еколога и се съхраняват в стаята му. В протоколи 

се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в 

комплексното разрешително. 

В изпълнение на условие 5.9.2. за всяко несъответствие от дадено ограничение в 

комплексното разрешително се изготвя Лист за отклонение от Еколога, който се съхранява в 

стаята му. 

В листа за отклонение се документира установеното несъответствие, причините за 

установените несъответствия, предприетите коригиращи действия и ръководителя по 

извършване на коригиращите действия. 

В изпълнение на условие 5.9.3. през отчетната 2016 г. са преразгледани и актуализирани 

всички инструкции за работа на пречиствателното и технологичното оборудване, поради 

актуализация на КР. 

В изпълнение на условие 5.9.4. е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с 

условията на разрешителното, който се съхранява в стаята на Еколога. 

В изпълнение на условие 5.9.5. Екологът документира резултатите от прилагане на 

инструкцията за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към 

работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и 

уведомяването на ръководния персонал за предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за постигане на съответствие. Документите се 

съхраняват в стаята на Еколога.  

 

За отчетната 2016 г. няма актуализирани инструкции, вследствие изпълнение на нови 

нормативни разпоредби. 

 

▪ Докладване 

Съгласно процедурите по системата за управление по околна среда и Условията на КР 

ежегодно, в срок до 31 март на съответната година се внася в РИОСВ-София на хартиен и 

електронен носител Годишен доклад за изпълнение на дейностите (ГДОС), за които е 

предоставено комплексно разрешително и се докладват резултатите от собствения 

мониторинг на „Тамара 2009” ООД. „Тамара 2009” ООД предоставя при поискване от 

компетентните органи всяка допълнителна информация относно изпълнението на условията 

в комплексното разрешителното. 

В изпълнение на условие 5.10.1. притежателят на настоящото разрешително предоставя 

допълнителна информация, относно изпълнението на условията в разрешителното, при 

поискване от компетентните органи. 

В изпълнение на условие 5.10.2. резултатите от собствения мониторинг се докладват в 

РИОСВ – София. 
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▪ Актуализация на системата за управление на околната среда 

Системата по управление на околната среда е въведена и интегрирана в съответствие със 

стандартите ISO 9001:2008 и условията на КР. Предложение за промяна в системата за 

управление на околната среда могат да правят всички служители в завода. Те подготвят 

„Предложение за промяна” и го представят на началника по производство. 

Всички изисквания по Условие 5 от КР са включени и се прилагат чрез процедурите, 

инструкциите и оперативните документи. 

С влизането в сила на КР цялата система за управление на околната среда в дружеството е 

актуализирана, съгласно условията записани в КР. Въведени са процедури/ инструкции 

относно: 

➢ изчисляване на изразходваните количества свежа вода, суровини и спомагателни 

материали; 

➢ управление на отпадъците; 

➢ мониторинг на пречиствателните съоръжения; 

➢ изчисление на генерираните количества отпадъци и др. 

В процедури и инструкции са включени съответните изисквания на условията в КР №416-

НО/2011г., актуализирано с Решение № 416-Н0-И0-А1/2016 г. 

3.3 Използване на ресурси  - Условие 8 

Съгласно Условие 8 от КР на „Тамара 2009” ООД се изготвят месечни/ годишни отчети за 

количествените показатели, заложени в КР - използваните суровини, спомагателни 

материали и горива. На базата на тези отчети се правят оценки на съответствието и при 

необходимост се извършват коригиращи действия. В следващите таблици е представено 

съответствието на реалните използвани количества за отчетния период със заложените в КР. 

3.3.1 Използване на вода - Условие 8.1 

На производствената площадка се използва свежа вода, както следва: 

✓ Вода за питейно-битови нужди се използва от съществуващ водопровод – ВИК 

„Костинброд”. 

✓ Вода за противопожарни нужди чрез доставка на автоцистерна. 

На площадката няма изграден собствен водоизточник, поради липса на подземни води. Вода 

за производствени нужди / производство на негасена вар/ не е необходима. Инсталацията за 

производство на хидратна вар не е изградена. В тази връзка Таблица 3.1 не е попълвана. 

От дейността на Инсталацията за производство на негасена вар, както и от цялата 

производствена площадка не се формират производствени отпадъчни води. 

За формираните битово-фекални отпадъчни води от административно- битовата сграда е 

изградена водоплътна изгребна яма (обем = 10 м3), с периодично извозване на отпадъчните 

води за пречистване в ГПСОВ. За целта е сключен договор с фирма ЕТ „Мариета – Мариета 

Благоева”, гр. Костинброд за извозване на битови и промишлени отпадъчни води, утайки със 

специализирана комунална техника от площадката, съгласно КР №416-НО/ 2011 г. и 

изискванията на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 

88/2004 г.). 

3.3.2 Използване на енергия - Условие 8.2.1 

За отчитане разхода на електроенергия, както и за контролирането на разходните норми за 

единица произведена продукция, на производствената площадка е монтирано и се следи 

разходомерно устройство. Изготвят се ежемесечни отчети, на които се прави оценка за 

съответствието. 
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Експлоатацията и поддръжката на шахтовата пещ към „Инсталацията за производство на 

негасена вар”, основен консуматор на електроенергия се отразява в производствен „Дневник 

за отчитане на месечното потребление на електроенергията”, в съответствие с Условие 

8.2.1.2. 

Прилага се Инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия за производствени нужди в съответствие с 

Условие 8.2.2.1. 

 
                    Таблица 3.2. – Използванена електроенергия 

Наименование Капацитет, съгласно КР № 416-

НО/ 2011 г., Актуализирано с 

Решение №416-Н0-И0-А1/2016 г. 

Използвано 

количество за 

единица продукт 
Съответствие 

 Инсталация за 

производство на 

негасена вар 

Ел. енергия 

МWh/y 

Ел. енергия 

МWh/t 

произведен 

продукт 

 3175.5 0.029 0,00 да 

Наименование Капацитет, съгласно КР № 416-

НО/ 2011 г. Актуализирано с 

Решение №416-Н0-И0-А1/2016 г. 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

 

След изпълнение 

насъответната 

точка от условие 3.4 

 

Инсталация за 

производство на 

негасена вар 

Ел. енергия 

МWh/y 

Ел. енергия 

МWh/t 

произведен 

продукт 

 - 0.039 - - 

 

 

През отчетния период не са констатирани несъответствия на измерените количества ел. 

енергия с определените в КР.  

3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива  

През 2016 г. инсталацията не е извършвала дейност и следователно за отчетния период няма 

регистрирани превишения по отношение на използваната суровина за производството на 

негасена вар, както и при използваните спомагателни материали и горива.. 

 
        Таблица 3.3.1 - Използване на суровини 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество  

за единица 

продукт 

Съответс

твие 

Инсталация за производство на негасена вар 

Варовик 197 100 t/y  1,8t/ продукт 0  t/y 0 t/ продукт да 

 

 

        Таблица 3.3.2 - Използване на спомагателни материали 

Спомагателни 

суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество  

за  

единица 

продукт 

Съответ

ствие 

Инсталация за производство на негасена вар 

Грес 
- 0,14 *10-6 t/t 

продукт 

0.0 t/y 
0 t/t продукт да 

Машинни масла  
- 4,6*10-6 t/ 

продукт 

0 
0 t/t продукт да 
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        Таблица 3.3.3 – Разход на гориво (природен газ) 

Гориво 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество, 

Nm3 

Количество  

за единица  

продукт 

Nm3/tГП 

Съответствие 

Инсталация за производство на негасена вар 

Природен газ 120 Nm3/tГП 0 Nm3 0 Nm3/tГП да 

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти  

В изпълнение на условие 8.3.4.1. всички химични вещества и смеси, класифицирани в една 

или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и 

начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. 

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на 

Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. Информационните 

листове за безопасност се съхраняват на хартиен и магнитен носител на производствената 

площадка.  

В изпълнение на условие 8.3.4.1.1. на площадката се съхраняват информационните листове за 

безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и 

горива и копия от тях се представят при поискване на РИОСВ. 

Съхранението на варовика за пещта се извършва съгласно Условие 8.3.4.2 от КР. За 

съхранението на суровините, спомагателните материали, горива и продукти е спазено 

условието, складовете да са закрити, с бетонна основа и без връзка с канализацията.  

В изпълнение на условие 8.3.4.3 ежемесечно от началника по производство и еколога на 

предприятието се извършват проверки на съответствието на складовете с експлоатационните 

изисквания и условията на КР. При констатирани несъответствия, същите се записват в 

журнал/ рапортна тетрадка. 

През отчетната 2016 г., инсталацията не е работила, няма регистрирани несъответствия 

при съхранението на машинните масла. и в начина на съхранение на използваните 

суровини, спомагателни материали и горива, поради което няма предприети 

коригиращи действия. 

 

В изпълнение на условие 8.3.6.1. за следва да се извършват ежедневни проверки за 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали 

към инсталацията, определена с условие 2. Резултатите от ежедневните проверки следва да 

са описани в журнал/рапортна книга от дежурния оператор, като ежедневните проверки по 

условие 8.3.4.3. и 8.3.4.5. да са обобщени допълнително от Еколога в ежемесечен протокол.  

 

Няма констатирани несъответствия за отчетената 2016 г., тъй като инсталацията не е 

извършвала дейност. 

 

В изпълнение на условие 8.3.6.2. за докладваната 2016 година не е имало планирана промяна 

на мястото за съхранение на суровини и спомагателни материали.  
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1. Доклад по Европейския регистър на за изпускането и преноса на замърсителите 

(ЕРИПЗ) 

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух е 

описана в Приложение № 2 към настоящия ГДОС. 

В Таблица № 1 са посочени изчислените Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2016 г. 

Годишните количества на веществата, свързани с прилагането на Европейския регистър на 

емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) се документират и съхраняват на площадката. 

 

 

Забележка: В скоби „( )” са посочени изчислените количества на вредни вещества, 

емитирани от „Тамара 2009” ООД през 2014г. 

                                                                                                                                  Таблица 1 

   
Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадката 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 
№. 

CAS 

номер 
Замърсител 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b) 

в почва 

(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

8#  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
0 - - - * 

11#  
Серни оксиди 

(SOx/SO2) 
0 - - - * 

 

Въз основа на описаното в таблицата се прави следното заключение: 

 

За периода на отчетната 2016 г., инсталацията не е извършвала дейност и няма изчислени 

годишните количества на замърсителите във въздуха като (Kg/y), както и количеството 

емитиран замърсител за производството на единица продукт за всеки от замърсителите.  

 

 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Работа на пречиствателното оборудване - Условие 9.1 

В изпълнение на условие 9.1.1.1 е изготвена документация с определените контролирани 

параметри/ технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа/ на 

пречиствателните съоръжения, разрешени в условие 9.1.1. 

В изпълнение на условие 9.1.1.2 е изготвена и се прилага инструкция за поддържане на 

оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим 

на пречиствателните съоръжение разрешени с условие 9.1.1. 

 

През отчетния период, инсталацията не е извършвала дейност  

 

Контрол на пречиствателното оборудване – Условие 9.1.2.1 

 

В изпълнение на условие 9.1.2.1 се извършва мониторинг /ежедневни проверки/ за 

съответствие на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с оптималните 
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стойности, определени в инструкциите за експлоатация и поддръжка на оптимален работен 

режим със заложените в изискванията на КР. 

 

За отчетната 2016 г.инсталацията не е извършвала дейност и  не са установени 

несъответствия с изискваните стойности на контролираните параметри в съответствие 

с КР. 

 

Емисии от точкови източници- Условие 9.2 

Изпълнява се условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационните газове на 

посочените изпускащи устройства, не превишава определените в съответните таблици 

стойности. Отделните точкови източници са:  

Точков източник, емитиращ вредни вещества в атмосферния въздух на производствената 

площадка на „Тамара 2009” ООД е Комин / изпускащо устройство № 2/. 

 

Изпускащо устройство № 2                                         Таблица 9.2.2.1-1 продължение 

Параметър Емисионна норма 

mg/Nm³ 

Измерена 

стойност – СПИ-

2016 mg/Nm³,  

Съответствие 

прах 50 0 да 

NOx 500 0 да 

SO2 400 0 да 

СО - 0 да 

 

Комин – изпускащо устройство № 4- за емитиране на димните газове от Процес на 

обезпрашаване на елеватор, сито и шнек на силозите за негасена вар 

Изпускащо устройство № 4                                                              Таблица 9.2.2-продължение 

Параметър Емисионна норма 

mg/Nm³ 

Измерена 

стойност – СПИ-

2016 mg/Nm³,  

Съответствие 

прах 20 0 да 

 

 

Комин – изпускащо устройство № 8- Дискова трошачка за негасена вар 

Изпускащо устройство № 8 

Параметър Емисионна норма 

mg/Nm³ 

Измерена 

стойност – СПИ-

2016 mg/Nm³,  

Съответствие 

прах 20 0 да 

 

 

През отчетната 2016 г., инсталацията не е извършвала дейност. 

 

 

 

                                                                          

 

Неорганизирани емисии - Условие 9.3. 

На територията на Инсталацията освен организирани източници на прахо-газови емисии, 

съществуват и източници на неорганизирани емисии. 

Неорганизирани емисии могат да бъдат емисии от прах, и се генерират при:  

- движението на автомобили, доставящи варовика и извозващи готовата продукция;  
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- извършване на товаро-разтоварни дейности на суровини (трошен варовик, готова 

продукция и др.) при складовото стопанство за варовик; 

 при евентуално нарушаване капсуловките на някоя от смукателните инсталации на 

обезпрашителните съоръжения. 

 Началника по производство следи, при работата на Инсталацията да не се допускат 

неорганизирани емисии, което се постига в резултат на стриктното изпълнение на 

производствените процедури и работните инструкции. 

 Извършва се периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване на 

неорганизираните емисии, съгласно инструкцията по Условие 9.3.2 от КР. За констатирани 

несъответствия по време на проверките се предприемат незабавни коригиращи действия и се 

правят записи в журнал/рапортна книга.  

За ограничаване на неорганизираните прахови имисии е извършено асфалтиране на по-

голямата част от пътищата и подходи към площадките, оросяване на работната площадка 

особено в летните месеци. Всички трактове за готовият продукт - източници на прахови 

емисии, са херметизирани и съоръжени с аспирационно-прахоуловителни системи /с висок 

обезпрашаващ ефект, обезпечаващ емисионните норми за прах/. 

 

       През 2016 г., инсталацията не е работила и не е констатирано наличие на източници 

на неорганизирани емисии.  

 

Интензивно миришещи вещества - Условие 9.4. 

Производството на негасена вар не е свързано с отделяне на неприятни миризми. На 

територията на “Тамара 2009” ООД не съществуват източници на интензивно миришещи 

вещества и за отчетния период 2016 г. не са постъпвали оплаквания от живущи в района за 

разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. 

В изпълнение на условие 9.4.3 се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване-/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.  

 

Собствен мониторинг - Условие 9.6.  

 Съгласно Условие 9.6.1.2. собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите 

на вредни вещества в отпадъчните газове се извършват от акредитирани лица и лаборатории 

при спазване на изискванията на Глава пета от Наредба № 6/1999 г. Честота на мониторинг 

на различните показатели се извършва съгласно сроковете, регламентирани в Условие 

9.6.1.1. от Комплексното разрешително. Средствата за измерване и контрол на СПИ са 

метрологично и нормативно осигурени, в съответствие с Условие 9.6.1.2. 

 

Документиране и докладване - Условие 9.7 

Резултатите от извършения собствен мониторинг по условие 9.6.1.1 се съхраняват при 

Еколога на предприятието за всяка календарна година. След извършването на СПИ се прави 

оценка на съответствието. 

 

През отчетния период, инсталацията не е работила и няма резултати от собствен 

мониторинг.  
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 За работата на „Инсталацията за производство на негасена вар” не се използват води.  

На производствената площадка не се генерират отпадъчни води, които да се заустват.  

Няма заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и канализационната мрежа. 

Отвеждането на битово-фекални отпадъчни води от административно- битовата сграда е в 

изгребна яма. Периодично съдържанието от изгребната яма се почиства, съгласно сключен 

договор с фирма ЕТ „Мариета-Мариета Благоева”.  

 

През 2016 г. инсталацията не е извършвала дейност. 

 

В изпълнение на условие 10.1.2 съдържанието на водоплътната изгребна яма се предава, 

съгласно сключен договор с ЕТ „Мариета- Мариета Благоева“.  

 

През отчетния период на фирмата е не предавано съдържание от водоплътната 

изгребна яма, тъй като инсталацията не е работила.  

 

Съгласно условие 10.1.4 се прилага инструкция за периодична проверка и подръжка на 

състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на 

площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на 

коригиращи действия за тяхното отстраняване. Резултатите от проверките се отразяват в 

Сменния дневник.  

4.4. Управление на отпадъците 

На територията на “Тамара 2009” ООД се генерират отпадъци по вид, както следва: 

- Производствени отпадъци (ПО); 

- Опасни отпадъци (ОО); 

- Строителни отпадъци (СО); 

- Битови отпадъци (БО) 

Преобладаващото количество е на производствените отпадъци. Опасните отпадъци се 

събират и съхраняват на специално изградена за това площадка и склад. 

Управлението на отпадъците се извършва в съответствие с Условие 11.1.1 от КР. 

Образуваните отпадъци при работата на Инсталациите не се различават по вид / код и 

наименование/ и са представени в Таблица 4. 

 

                                                                                  Таблица 4 Образуване на отпадъци 

Отпадък Код Годишно количество 

тона/година 

Годишно 

количество за 

единица продукт 

т/тон нег. вар 

Съотве

тствие 

Количест

ва опреде 

лени с КР 

Реално 

измере- 

но 

Количес

тва 

определ

ени с КР 

Реално 

изчис- 

лено 

Производствени отпадъци, образувани по време на строителството 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 
17 01 07 37 0 0 0 да 
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фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 170106 

Дървесен материал 17 02 01  2,2 
0 0 0 да 

Желязо и стомана 17 04 05 1,5 
0 0 0 да 

Почва и камъни,различни 

от упоменатите в 17 05 03 

17 05 04 80 
0 0 0 да 

Изкопаеми земни 

маси,различни от 

упоменатите в 17 05 05  

17 05 06 4200 
0 0 0 да 

Асфалтови смеси, 

съдържащи други 

вещества, различни от 

упоменатите в 17 03 01 

17 03 02 3,8 0 
0 0 да 

Опасни отпадъци, образувани по време на строителството  

Асфалтови смеси, 

съдържащи каменовъглен 

катран 

17 03 01* 1,26 0 
0 0 да 

Битови отпадъци, образувани по време на строителството 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 3,5 0 
0 0 да 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на хидратна вар  

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 2,4 0 
0 0 да 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Черни метали 19 12 02 2,9 0 
0 0 да 

Цветни метали 19 12 03 0,6 0 
0 0 да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

12 01 01 0,5 0 
0 0 да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

12 01 03 0,2 0 
0 0 да 

Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове 16 

02 09 и 16 02 13 

16 02 14 0,15 0 
0 0 да 

Утайки от септични ями 20 03 04 300 9,0 
0 0 да 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води на 

мястото на образуване 

10 12 13 40 0 
0 0 да 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка  
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Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* 0,4 0 
0 0 да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни  предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 0,95 0 
0 0 да 

Оловни акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 0,5 0 
0 0 да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,018 0 
0 0 да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени 

с опасни вещества 

15 01 10* 0,045 0 
0 0 да 

Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 10 0 
0 0 да 

Битови отпадъци, образувани от цялата площадка 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 3,5 0 
0 0 да 

 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на негасена 

вар 

 

Отпадък 

 

Код  

 

Годишна 

норма на 

ефективнос

т /t/единица 

продукт/ 

 

Количе

ство по 

КР  

/t/y/ 

Реално 

измерено 

количество за 

2016 г. /t/y/ 

 

Съответст-

вие  

Облицовъчни и огнеупор. 

материали от неметалургични 

процеси, различни от 

упоменатите в 161105 

16 11 06 
 

0,00023 

25 0 да 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, различни 

от упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 
 

0,000033 

3,6 
0 

да 

Пластмаса и каучук / 

отпадъчни транспортни ленти/ 

19 12 04 
0,000023 2,5 0  

да 
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При направената оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци на 

производствената площадка през 2016г. с определените в КР количества от Таблица 4 е 

установено, че няма несъответствия. 

 

                                        Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Име на външната 

фирма извършваща 

операцията по 

оползотворяване/обе

звреждане 

Операция (D/R) 

или (C/T) 

Предадено 

количество, 

тон/година 

за 2016г. 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на негасена вар в 

шахтова пещ 

Облицовъчни и 

огнеупорни материали 

от неметалургични 

процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 

16 11 06 - да 0 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 - да 0 

Пластмаса и каучук 

(отпадъци от 

транспортни ленти) 

19 12 04 - да 0 

Опасни отпадъци, образувани от инсталацията за производство на негасена вар 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* - да 0 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на хидратна вар 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 - да 0 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Черни метали 19 12 02 - Да, условие 11.5.1 0 

Цветни метали 19 12 03 - Да, условие 11.5.1 0 

Стърготини, стружки 

и изрезки от черни 

метали 

12 01 01 - Да, условие 11.5.1 0 

Стърготини, стружки 

и изрезки от цветни 

метали 

12 01 03 - Да, условие 

11.5.1 

0 

Излязло от употреба 

оборудване, различно 

от упоменатото в 

кодове 16 02 09 и 16 

02 13 

16 02 14 - Да, условие 11.5.1 0 

Утайки от септични 20 03 04 - Да, условие 11.5.1  0 
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Отпадък Код Име на външната 

фирма извършваща 

операцията по 

оползотворяване/обе

звреждане 

Операция (D/R) 

или (C/T) 

Предадено 

количество, 

тон/година 

за 2016г. 

ями 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуване 

10 12 13 - - 0 

 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална основа 

13 01 10* - Да, условие 11.5.1 0 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни  

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* - Да, условие 11.5.1 0 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* - Да, условие 11.5.1 0 

Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - Да, условие 11.5.1 0 

Опаковки, 

съдържащи остатъци 

от опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* - Да, условие 11.5.1 0 

Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Смеси от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 

различни от 

упоменатите в 17 01 

06 

17 01 07 - - 0 

Твърди битови отпадъци 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 - - 0 

 

 

Количеството на пренесените извън площадката опасни и неопасни отпадъци за 

обезвреждане или оползотворяване за 2016г. е 0 тона за годината  

 

Събиране, транспортиране и съхранение 

Събирането на отпадъците се извършва разделно. Отпадъците се съхраняват временно на 

площадките, определени в КР № 416-Н0/2011г., актуализирано с Решение № 416-Н0-И0-

А1/2016 г. 
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Транспортирането на всички генерирани и получени отпадъци извън територията на 

площадката се извършва от външни фирми въз основата на писмен договор. Тези фирми 

притежават документ за дейности с отпадъци. 

 

Отпадъци, предадени на други предприятия 

 

За отчетния период не са предавани отпадъци, генерирани на производствената 

площадка на “Тамара 2009” ООД на фирми, тъй като инсталацията не е извършвала 

дейност. 

 

Отчетност 

Условие 11.9.2. и Условие 11.2.8. 

Редовно се следи за движение на образувани във фирмата отпадъци. Извършва се ежемесечна 

и годишна отчетност на всички показатели, залегнали в условията по КР, в това число 

показателите по Условие 11 “Управление на отпадъците”. 

 

За отчетната 2016 г. няма констатирани превишения на генерираните количества 

отпадъци, както и за тон/единица продукт, тъй като инсталацията не е работила. 

 

Оценка съответствието: - Условие 11.9.3. 

По изпълнение на Условие 11.2.8., Условие 11.3.8., Условие 11.4.3., Условие 11.5.7., 

Условие 11.6.2., Условие 11.7.3. оценката на съответствието на събирането и приемането на 

отпадъци с условията на разрешителното е: 

-Брой извършени проверки – 4 /четири/ месечно.  

-Брой установени несъответствия – няма 

 

През отчетния период не се е налагало предприемане/ планиране на коригиращи 

действия, тъй като не са констатирани несъответствия, тъй като инсталацията не е 

извършвала дейност 

. 

По изпълнение на Условие 11.3.8. не са извършени проверки на съответствието на временно 

съхранение с изискванията на КР, предвид, че инсталацията не е работила.  

 

В изпълнение на Условие 11.7.2. и Условие 11.9.4.1. се изготвят годишни отчети за 

количествата образувани отпадъци. Прави се оценка на съответствието за годишните 

стойности.  

 

През 2016 г., инсталацията не е извършвала дейност. 

 

Условие 11.6.1. – образуваните от дейността на инсталацията по Условие 2. отпадъци се 

предават за оползотворяване. На територията на завода не се обезвреждат отпадъци. На 

територията на завода няма изградено депо за отпадъци. 

 

За изпълнение на Условие 11.9.3. се прилагат следните инструкции: 

Инструкция за периодична оценка на количествата образувани отпадъци с условията в КР. 

 

През отчетния период, инсталацията не е работила и няма установени несъответствия. 

 

Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията 

в КР. 

За отчетния период няма установени несъответствия. 
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4.5 Шум 

В изпълнение на условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка се 

осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 

стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:  

По границите на производствената площадка - дневно ниво – 70 dB(A), вечерно ниво – 70 

dB(A), нощно ниво – 70 dB(A). 

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник 

урбанизирани територии и извън тях)  - дневно ниво – 55 dB(A), вечерно ниво – 50 dB(A), 

нощно ниво – 45 dB(A). 

 

В изпълнение на условие 12.2.1. за отчетната 2016 г. инсталацията не е извършвала 

дейност и  не са извършени мониторингови измервания на общата звукова мощност на 

площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на 

площадката, еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

 

Съгласно изискванията на Условие 12.2.2. от КР за собствени периодични измервания на 

шумовите нива по границата на производствената площадка са извършени през 2013 г. от 

акредитирана лаборатория. Резултатите от тях са показали, че нива на шум са в норма и няма 

констатирани несъответствия с нормативната уредба. Резултатите от проведения собствен 

мониторинг по показател „Шум” са представени в доклад, който е утвърден от РИОСВ- 

София и са докладвани в ГДОС 2013г. 

В изпълнение на условие 12.2.3. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на 

производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване 

на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

Наблюденията на шума се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от 

Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в 

околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 

информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 

Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 

мястото на въздействие”. 

В изпълнение на условие 12.3.1. резултатите от наблюдението на определените показатели 

през годините се документират в протокол от Еколога, съхраняват се на площадката и се 

предоставят при поискване от компетентния орган. 

В изпълнение на условие 12.3.2. резултатът от оценката на съответствието на установените 

нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 

разрешените такива, се протоколира от Еколога и се съхраява на площадката.  

В изпълнение на условие 12.3.3. в настоящия ГДОС се докладва: 

-  няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден дискомфорт от шум, 

чийто източник да се намира на територията на Инсталацията за производство на негасена 

вар; 

- не се докладват резултати, тъй като не са извършвани през отчетна 2016 г. наблюдения на 

шума в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за 

дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за 

изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 

промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Опазване на подземните води от замърсяване - Условие 13 А 

През 2013г. е изпратено писмо до Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски 

район” с център Плевен относно необходимостта от провеждане на собствен мониторинг на 

подземни води, съгласно Условие 13 А.7 от КР. В писмото са изброени причините, поради 

които неможе да бъде извършван собствен мониторинг на производствената площадка. 

Посоченият в комплексното разрешително пункт за вземане на проби за провеждане на 

мониторинг на подземни води е тръбен кладенец с разрешително № 11530310/03.06.2011г., 

издадено от Басейнова дирекция Дунавски район. Тръбният кладенец не е изграден и 

разрешителното за изграждането му е изтекло на 03.06.2012г. В отговор на писмото 

Басейнова дирекция Дунавски район счита, че не е наложително изграждане на 

мониторингов пункт за наблюдение на водоносния хоризонт в подземно водно тяло 

„Карстови води в Годечкия масив“ с код BG 1IG00000TJ046, във връзка с КР № 416-

НО/2011г. на „Тамара 2009“ ООД, с. Опицвет. 

 

Собствен мониторинг на подземни води – Условие 13 А.7.1 

През 2016г. не е извършван собствен мониторинг на подземни води. През 2013г. е изпратено  

писмо до Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център Плевен 

относно провеждане на собствен мониторинг на подземни води, съгласно Условие 13 А.7 от 

КР, с изброени причини, поради, които същият да не се извършва. Посоченият в 

комплексното разрешително пункт за вземане на проби за провеждане на мониторинг на 

подземни води е тръбен кладенец с разрешително № 11530310/03.06.2011г., издадено от 

Басейнова дирекция Дунавски район. Тръбният кладенец не е изграден и разрешителното за 

изграждането му е изтекло на 03.06.2012г. В отговор на писмото / изх. № 2266/09.04.2013г./ 

Басейнова дирекция Дунавски район счита, че не е наложително изграждане на 

мониторингов пункт за наблюдение на водоносния хоризонт в подземно водно тяло 

„Карстови води в Годечкия масив“ с код BG 1IG00000TJ046, във връзка с КР № 416-

НО/2011г. на „Тамара 2009“ ООД, с. Опицвет. 

 

Опазване на почвата от увреждане-Условие 13 Б.7 

В условие 13Б.7.1 от издаденото КР № 416-НО/2011г. на „Тамара 2009” ООД е заложено 

извършване на собствен мониторинг на състоянието на почвите в два постоянни 

мониторингови пункта-обозначени на Ген-плана на площадката. Анализът съгласно КР е по 

показатели: нефтопродукти / веднъж годишно/ и активна реакция рН / веднъж на три 

години/. 

 

През отчетната 2016 г., инсталацията не е извършвала дейност и не е извършен 

собствен мониторинг на състоянието на почвите . 

 

В изпълнение на условие 13.Б.7.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка 

на съответствието на данните от мониторинга на показателите по условие 13.Б.7.1. и 

базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на 

концентрациите и предприемане на коригиращи действия. Екологът прави оценката на 

съответствие след получаване на данните от анализа от акредитираната лаборатория. 

Резултатите от периодичната оценка на състоянието на почвите се документират в Протокол, 

съхранен от Еколога, в който се съдържа следната информация: пункт за мониторинг, 

показатели за мониторинг, базово състояние /дата, резултати от мониторинг/дата, оценка на 

съответствие - съответствие/несъответствие на количеството замърсители в почвата и 

базовото състояние. Измерванията през първата година-2013г. служат като базисни 

показатели /базово състояние/. След извършване на следващия мониторинг на състоянието 

на почвите, резултатите се сравняват с базовото състояние и се отчита замърсяването на 
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почвите през следващите три години. При установено несъответствие, Екологът го 

документира в Лист за отклонение – протокол за оценка на съответствието, в който се 

съдържа следната информация: дата, причини за несъответствие, коригиращо действие, 

ръководител, подпис.  

         

През отчетната 2016 г., инсталацията не е извършвала дейност. 

 Таблица № 8. Опазване на почви за отчетната 2014 г. на „Тамара 2009” ООД 

 

Показател 

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

 
Пробовземна 

точка 

 
Резултати от 
мониторинг* 

 
Честота на 
мониторинг 

 
Съответствие 

рН 
8,200±0,2 

E 2305’45,63” 

N 42051’15,34” - 
Веднъж 

годишно 

да 

рН 
8,300±0,2 

E 2305’35,07” 

N 42051’12,01” - 
Веднъж 

годишно 

да 

 

В изпълнение на условие 13.Б.7.4. е изготвена и се прилага инструкция, съдържаща 

конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване, в случай, 

че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по условие 2.  

 

Инсталацията не е работила и не е отчетено замърсяване на почвите за отчетната 2016г. 

 

В изпълнение на условие 13Б.8.1 Екологът документира и съхранява на площадката на 

Инсталацията за производство на негасена вар резултатите от изпълнението на инструкциите 

по условие 13.Б.1., условие 13.Б.4. и условие 13.Б.8.5 и ги предоставя при поискване от 

компетентните органи. 

В изпълнение на условие 13.Б.8.2. Екологът документира и съхранява на площадката 

резултатите от собствения мониторинг на почви, по условие 13.Б.7.1., и ги предоставя при 

поискване от компетентните органи.  

 

За отчетната 2016 г., инсталацията не е извършвала дейност и не е правен мониторинг 

на почвите по показател рН . 

 

В изпълнение на условие 13.Б.8.3. е изготвена и се прилага инструкция за документиране и 

съхраняване на резултатите от периодичната оценка на: 

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото 

състояние; 

- причините за регистрираните несъответствия; 

- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия. 

Екологът прави оценката на съответствие след получаване на данните от анализа от 

акредитирана лаборатория. Резултатите от периодичната оценка на състоянието на почвите 

се документират в Протокол, съхранен от Еколога, в който се съдържа следната информация: 

пункт за мониторинг, показатели за мониторинг, базово състояние/дата, резултати от 

мониторинг/дата, оценка на съответствие - съответствие/несъответствие на количеството 

замърсители в почвата и базовото състояние. Измерванията през първата година служат като 

базисни показатели/базово състояние/. След извършване на следващия мониторинг на 

състоянието на почвите, резултатите се сравняват с базовото състояние и се отчита 
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замърсяването на почвите през следващите три години. При установено несъответствие, 

Екологът го документира в Лист за отклонение – протокол за оценка на съответствието, в 

който се съдържа следната информация: дата, причини за несъответствие, коригиращо 

действие, ръководител, подпис.  

 

През 2016 г., инсталацията не е работила, не е извършен мониторинг на почвите и не 

изготвена периодична оценка.  

 

В изпълнение на условие 13.Б.8.4. Екологът води Дневник с данни за датата и часа на 

установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, 

замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност 

или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за 

отстраняване на причините за разлива. Дневникът се води на тримесечие от Еколога, като за 

отчетната 2016 г. не са констатирани разливи 

. 

 

4.7 Предотвратяване и действия при аварии  

В изпълнение на условия 14.1 е разработен, съгласуван и се спазва вътрешен авариен план за 

действия при аварии, утвърден от управителя на Инсталацията. 

В изпълнение на условие 14.4 е разработена и се прилага инструкция с мерки за 

ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните 

води вследствие на аварийни ситуации. 

В изпълнение на условие 14.7 е изготвена оценка за възможните случаи на непосредствена 

заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималните размер на 

разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.  

Разработени са съответни инструкции по условие 15.1, 15.3 и е разработен и се прилага план 

за мониторинг при анормални режими на Инсталацията,в съответствие с Условие 15.4.  

 

През отчетната година не са регистрирани аварии с вредни последствия за околната 

среда. 

 

Обобщени резултати от мониторинг при анормални режими на инсталацията – Условие 

15.4  

През отчетния период не са регистрирани анормални режими на работа, тъй като 

инсталацията не е работила. 

 

В „Тамара 2009” ООД за нормално протичане на технологичния процес и за поддръжка за 

всяко работно място има издадени подробни работни инструкции и процедури. Те се спазват 

стриктно от персонала на предприятието. Най-висока производителност, както и най-ниска 

себестойност на продукта, се получават при нормален режим на експлоатация. В такъв 

режим се емитират най-малко вредни вещества във въздуха и водите.  

На производствената площадка се извършва периодичен / два пъти на ден/ мониторинг върху 

работата на пещта, пречиствателното съоръжение и останалите дейности, от работата на които 

може да се отделят емисии в атмосферния въздух. В случай на анормални режими на работа на 

инсталацията за производство на негасена вар не се очакват извънредни емисии, които да се 

изпуснат в атмосферния въздух и да доведат до замърсяването му. Същото не е възможно, 

поради факта, че работата на пречиствателното съоръжение „ръкавен филтър” спира след като 

е спряла пещта и при достигане на определени технологични показатели, описани в 

инструкцията по условие 15.1.  
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При евентуални извънредни емисии началник смяната, енергетика, механика и другите 

отговорни лица на производствената площадка имащи, отношение към производствения 

процес извършват оглед на площадката, установяват причината и предприемат незабавни 

коригиращи действия, както и мерки по тяхното контролиране до пълното им отстраняване.  

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

 

 „Тамара 2009” ООД провежда политика на непрекъснато подобряване и използване на най-

добри техники в опазването на околната среда. 

 

През отчетния период работата на Инсталацията за производство на негасена вар е 

прекратявана. 

 

6.  ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

През 2016 год. инсталацията е прекратила работата.  

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 

ВЪЗРАЖЕНИЯ  

7.1 Аварии 

Няма възникнали аварии и аварийни ситуации през отчетния период. 

• Причини за аварийната ситуация – няма 

• Време и място на възникване - няма 

• Въздействие върху здравето на населението и околната среда – няма 

• Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на 

последствията от нея –  

 

Поради липса на аварии и аварийни ситуации няма предприети действия. 

 

Тъй като в „Тамара 2009” ООД не са възниквали аварийни ситуации Таблица 9 не е 

попълвана. 

 

Таблица № 9.  Аварийни ситуации за отчетната 2014г. 

Дата 

на инцидента 

Описание 

на инцидента 
Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

      

7.2 Оплаквания или  възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР 

За отчетния период не са възниквали инциденти, които да доведат до риск за околната среда 

и/ или човешкото здраве. 

За отчетния период /2016г./ няма постъпили възражения в РИОСВ – София от 

производствената дейност на дружеството, поради което Таблица № 10 не е попълвана. 
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Не са постъпвали оплаквания или възражения за неприятни миризми, води, въздух и др., 

свързани с дейността на инсталацията с КР № 416-НО/2011г., актуализирано с Решение 

№416-Н0-И0-А1/2016 г. 

 

  Таблица № 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на нсталациите  

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 
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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 № 416-НО/2011г., 

актуализирано с Решение №416-Н0-И0-А1/2016 г. на „Инсталация за производство на 

негасена вар в шахтова пещ с оператор „Тамара 2009” ООД, с. Опицвет, община Костинброд. 

 

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от 

този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Т. Асенова – Еколог 

                                    /…………………………/ 

 

Утвърдил:  

Иван Евтимов Николчев 

                                           /............................ / 

 

Длъжност в организацията: Управител на „Тамара 2009” ООД 


