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І. УВОД 

 

      Наименование на инсталациите: 

 

 Обособено производство 1 /ОП1/– (т. 4.5 от Приложение 4 на ЗООС); 

 Обособено производство 2 /ОП2/– (т. 4.5 от Приложение 4 на ЗООС); 

 Обособено производство 3 /ОП3/– (т. 4.5 от Приложение 4 на ЗООС); 

 Обособено производство 4 /ОП4/ – (т. 4.5 от Приложение 4 на ЗООС); 

 Обособено производство 6 /ОП6/ – (т. 4.5 от Приложение 4 на ЗООС); 

 

   

   Адрес на площадката: гр. Разград 7200, бул. “Априлско въстание” № 68а 

 

     Регистрационен номер на разрешителното:  
     № 10-Н1/ 2011 г,  

     Последна актуализация с Решение № 10-Н1-И1-А7/2019 г 

 

     Дата на подписване на разрешителното: 01.02.2019 г 

 

    Оператор на инсталациите и притежател на разрешителното:  

    Биовет АД, гр.  Пещера 

    ЕИК: 112029879 

Адрес, телефон, факс, е-mail на оператора:  

гр.Пещера 4550, ул. “Петър  Раков“ № 39;   

тел.: 0350 / 6 56 19; факс: 0350 / 6 56 36; 

 biovet@biovet.com 

 

Лице за контакт: Юлияна Иванова – Н-к отдел “ООС” 

Адрес, телефон, факс, е-mail на лицето за контакт:  

гр. Разград 7200, бул. “Априлско въстание” № 68а;  

084 / 615 321; 084 / 66 15 15 ;  

office@biovet.com 

 

     Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталациите: 
 

Производство на фармацевтични продукти, междинни лекарствени продукти и активни 

субстанции, както на хранителни и фуражни добавки, примекси, козметични продукти. 

Процесите, които се извършват са: ферментация и филтрация; екстракция; гранулиране и 

смесване; сушене и синтез. 

 

 

 

mailto:office@biovet.com
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          Производствен капацитет на инсталациите за 2018 год.: 

 

Инсталация за производство на основии 

фармацевтични продукти, вкл. фуражни 

добавки, хранителни добавки, премикси и 

козметични продукти, включваща: 

Производствен 

капацитет по 

КР (т/год) 

Производствен 

капацитет 2018 

(т/год) 

Съответствие  

1 ,Процес “Ферментация и филтрация” /ОП1; 

ОП2 и ОПЗ/ 
259 088        161121,3 да 

2. Процес  “Сушене” /ОП1; ОП4 и ОП6/ 63 470 371,396 да 

3. Процес  “Гранулиране и смесване” /ОП6/ 600 0.00 да 

4. Процес  “Екстракция”/ОП 1 и ОП6/ 181 738          550,883 да 

5. Процес  “Синтез” /ОП4/ 700 52,334 да 

 

 

 

Организационна структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИОСВ, отговаряща за разрешителното: 

Регионална инспекция по опазване на околната среда – Русе 

 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията  

Басейнова дирекция – Дунавски район с център гр. Плевен 

 

 

        

 
 
 

Техническа 

диреция – 

отговорници 

ООС 

Производствена 

дирекция -  

отговорници ООС 

 

Административно 

стопанска дирекция -  

отговорници ООС 

 

Н-к отдел 

“ООС” ПСОВ 
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II.  ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА НА „БИОВЕТ“ АД – КЛОН РАЗГРАД 
 
Политиката по околната среда на “Биовет” АД – клон Разград е документирано, 

обществено достъпно становище, което показва общите намерения и принципи на 

организацията свързани с нейната резултатност по отношение на околната среда, 

както официално е декларирана от висшето ръководство.  
Екологичната политика на “Биовет” АД – клон Разград е неразривно свързана с 

политиката на Дружество “Биовет” АД и е в съответствие със следните основни 

закони и нормативни актове. 

Основните критерии при разработването на политиката по околната среда на “Биовет” 

АД – клон Разград са: 
♦ Съответствие с предмета на дейност – “производство на активни субстанции и 

хранителни добавки за ветеринарната и хуманната медицина, чрез синтез, 

ферментация или екстракция“; 

♦ Отразяване на размера на въздействията върху околната среда на нейните 

дейности, продукти и услуги; 

♦ Ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването;  

♦ Ангажимент за съответствие с приложимите законови изисквания и други 

изисквания, които Дружеството е приело и които се отнасят към аспектите на 

околната среда; 

♦ Определяне на общите и конкретните цели по околната среда и техния периодичен 

преглед; 

♦ Внедряване, документиране и поддържане; 

♦ Общодостъпност до всички, работещи за и от името на Дружеството;  

♦ Достъпност за обществеността. 

Висшето ръководство на “Биовет” АД – клон Разград се ангажира с развитието на 

икономически стабилно предприятие заангажирано за състоянието на околната 

среда и за здравето и благосъстоянието на своите служители.  
 

II.1.  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

         Структура и отговорности 
 

За инструментариум за практическото прилагане на политиката по околната среда се 

приемат Заповед № 330/31.08.2018 г. и Стандартна оперативна процедура за управление 

дейността по опазване на околната среда RZG-EHS-SOP-01002 от 2017 год.  

Определен е обхвата и персонално отговорностите по управление дейностите по Околната 

среда в звената на “Биовет” АД – клон Разград, както следва: 
 

Отговорниците по управление на околната среда в Техническа дирекция отговарят за: 

 ефективното използване на енергиите (ел. енергия; топлоенергия и вода), чрез 

годишното отчитане на общото им потребление в отдел Опазване на околната среда; 

енергоемкостта на съоръженията и инсталациите и предприетите програми и мерки 

целящи минимизация на потреблението на енергоресурси. 

 съхранение на отпадъци от живаксъдържащи лампи; отпадъци от електрическа и 

електронна скрап, съгласно НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и 

електронно оборудване приета с Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013г., обн., ДВ, бр. 

100 от 19.11.2013г., в сила от 1.01.2014 г. 

 съхранение на отпадъци от отработени минерални масла и нефтопродукти, съгласно 

НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС 

№ 352 от 27.12.2012г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013г., в сила от 8.01.2013 г.; 
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 съхранение на отпадъци от излязло от употреба метално оборудване; 

 ефективната експлоатация, поддръжка и мониторинг на шахтовите кладенци; 

 за технологичен мониторинг на: 

- топлопреносната, водопроводната, канализационната и тръбопроводната за 

суровини и химикали мрежа на Дружеството; 

 -  състоянието на инсталациите, работещи с флоурсъдържащи се парникови газове. 

Проверка за херметичност на хладилните инсталации; 

 

Отговорници по управление на околната среда в Обособените производства към 

Производствена дирекция отговарят за: 
 

 ефективното използване на суровини, чрез годишно отчитане в отдел Опазване на 

околната среда на количествата им вложени в производството на даден продукт; 

 правилното съхранение на суровините и спомагателните материали, съгласно 

информационните листи за безопасното им съхранение и употреба; 

 съхранението на отпадъците, които се генерират от опаковките на суровините  

 ефективното използване на всички суровини и енергии в даденото производство; 

минимизиране на генериране на отпадъци, техния отчет и обезпечаване на 

безаварийното им извеждане от работната площадка; 

 прилагане на най-добрите налични техники (НДНТ), обхващащи оперативната 

работа; управлението, контрола и поддръжката на технологията в производството, 

гарантиращи нормите на замърсяване в емисиите на води, въздух, почви и шум; 

 идентифициране и контрол на разхода на свежи и регенерирани органични 

разтворители в производството, като анализира ежемесечния отчет на 

разтворителите по Обособени производства; 

 прилагане на Стандартно оперативни процедури за работа и поддръжка на 

Пречиствателните съоръжения за води и въздух в съответния цех на даденото 

Обособено производство; 

♦ за технологичния мониторинг на локалните пречиствателни съоръжения. 

 

Началник отдел ООС отговаря за: 
 

 събиране и синтезиране на получената информация от Отделните обособени 

производства за потреблението на ресурси (енергии и суровини), като следи и отчита 

несъответствията с разходните им норми; 

 провеждане на собствен годишен мониторинг на емисии във въздуха и водни обекти, 

като ежемесечно отчита несъответствията с праговите им стойности; 

 инвестиционната програма по опазване на околната среда, отчитайки нейното 

изпълнение; 

 своевременната информация до Регионалната инспекция по опазване на околната 

среда за плановете на фирмата, свързани с извеждане от експлоатация на работеща 

инсталация; инциденти причинили замърсяване на компонентите на околната среда и 

корективните мерки, които фирмата е предприела във връзка с това; 

 технологичната, административна дейност в Пречиствателната станция за отпадъчни 

води на Дружеството; 

 изготвянето на Стандартно оперативни процедури за работа и поддръжка на 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на Дружеството; 

 събиране и синтезиране на получената информация за количествата опасни и 

производствени отпадъци в Дружеството, като следи и отчита несъответствията с 

разходните им норми; 
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 събиране и синтезиране на получената информация за количествата опасни суровини 

и спомагателни материали във фирмата; 

 изготвяне на периодична информация до Контролните органи (РИОСВ, МОСВ, 

ИАОС, Басейнова дирекция и Община - Разград), съгласно екологичното 

законодателството и условията в комплексно разрешително № 10-Н1/2011. 
 

      Отговорник по управление на околната среда в отдел МТС отговаря за: 

 своевременното предаване на информационните листи за безопасност на 

постъпилите в Дружеството суровини и спомагателни материали в отдели БЗР, ООС 

и Икономист и отговорник по суровини и материали по работни центрове; 

 безаварийно транспортиране на опасните производствени отпадъци; битови 

отпадъци и строителни отпадъци от поделенията на Дружеството до площадките за 

временно съхранение на Дружеството. 

 

      Началник отдел КК отговаря за: 

 периодичния лабораторен мониторинг на летливи органични вещества водите на 

Дружеството. 
 

      Началник отдел БЗР отговаря за:  

 периодичния мониторинг на летливи органични вещества в работната среда; 

 периодичния годишен мониторинг на шум в работната среда; 

 контрола по съхранение и употреба на суровини и материали, съгласно 

информационните листи за безопасност на постъпилите такива в Дружеството; 

 изготвя и прилага инструкция за определяне на необходимите средства за лична 

защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитната 

си функция. 
   

      Началник отдел Охрана и ПАБ отговаря за: 

 изготвя и прилага инструкция за определяне на необходимите средства за 

противовъздействие и оповестяване на възможните аварии, редовна проверка и 

поддръжка на възможността им да изпълняват защитната си функция. 

 

      Началник отдел Осигуряване на качеството отговаря за: 

 изготвяне на Стандартните оперативни процедури; 

 своевременното информиране на Началник отдел ООС за промените в 

производството и продуктите, които биха повлияли върху емисиите на вредни 

вещества в околната среда. 

 

      Отговорник по управление на околната среда в Дирекция ДНИРД отговаря за: 

 периодичния контрол по съхранението на опасни суровини, химикали, спомагателни 

материали и продукти употребявани в производството и такива с изтекъл срок на 

годност; 
 

Документиране и управление на документите 

В Дружеството, съгласно Условие 5.5 и изискванията на добрата производствена 

практика се прилага инструкция и е създаден актуален списък с нормативните актове, 

отнасящи се до работата на инсталациите. В отдел “ООС“ са  налице всички 

необходими инструкции, изисквани от настоящето разрешително.  
 

Оперативно управление 

Създадени са инструкции за експлоатация и поддръжка на инсталациите, изискани в 

разрешителното. 
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Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия. 

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг; периодична оценка на съответствието 

и установяване на причините за допуснати несъответствия и корегиращи действия на 

технически и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. 

 

Записи и докладване 

Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствията с 

изискванията на условията на комплексното разрешително се документират в дневници, 

съхраняват се и се предоставят при поискване от компетентните органи.  

Ежегодно до 31 март се представя в РИОСВ – Русе годишен доклад за изпълнение на 

дейностите по условията в Комплексно разрешително № 10-Н1/2011 г. 

 

Предотвратяване и контрол при аварийни ситуации 

Всички подусловия в Условие 14 са налице в изготвените Планове за аварийни 

ситуации и действие при аварии на Дружеството и отделните инсталации и се прилагат 

при оценка на извършените действия. 

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

III.1. Използване на енергоресурси: вода, електроенергия и топлоенергия 
Оценките на съответствието по Условие 8.1.,  Условие 8.2  и Условие 8.3 са представени в 

Таблица 3.1. 

Таблица 3.1. 

Инсталация за 

производство 

на основни 

фармацевтичн

и продукти, 

вкл. Фуражни 

добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти 

Използвано 

годишно 

количество вода, 

м3 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода за 

ед. Продукт по КР, 

м3/т 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на вода за 

ед. продукт м3/т 

за 2018 г 

Съответствие  

1 442 500 2 219 8,899 да 

Използвано 

годишно 

електроенергия, 

MWh 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия за ед. 

Продукт по КР 

MWh/t 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата   на 

електроенергия за ед. 

продукт, Mwh/t 

за 2018 г 

 

134850.6 61,890 0,832 да 

Използвано 

годишно 

топлооенергия, 

MWh 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

топлоенергия за ед. 

Продукт по КР, MWh/t 

Използвано годишно 

количество 

топлоенергия за ед. 

продукт, Mwh/t 

за 2018 г 

 

124393 329,770         0,767 да 

 

Най-голяма консумация на вода за охлаждане се регистрира в цеховете “Ферментация и 

филтрация” на Обособените производства: ОП1; ОП2 и ОП3. 

Най-голяма консумация на вода за измиване на оборудването се регистрира в цех 

“Йонообмен” на ОП6 /миене на йонообмените колони/. 

Най-голяма консумация на вода за производствени нужди се регистрира в цех 

“Водоснабдяване” на Техническа дирекция /при производството на обезсолена вода за 

фармацевтични нужди/. 
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Прилагат се писмени инструкции по: 

 Условие 8.1.3 за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен 

консуматор на производствена вода и вода за охлаждане; 

 Условие 8.1.4. за извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа. Установените констатации /течове/ се записват в дневник 

заедно с предприетите корегиращи действия. 

 

По Условие 8.1.5.4. за 2018 година са направени шестнадесет основни проверки на 

водопроводната мрежа и са констатирани пет нередности: 

 на 12.06.2018 има авария на питеен водопровод захранващ ОП6. Причина е спукан 

етернитова тръба. Коригиращи действия са приложени на 29.06.2018– подмяна на 

участъка.  

 на 31.07.2018 е установена авария на ляв напор на водопровод от ПС „Боаза“ до 

заводски резервоар. Причина са износени уплътнения на муфите. Коригиращи 

действия са приложени на 03.08.2018 – отстраняване на теча.  

 на 31.08.2018 е установена авария на стоманен водопровод от клон 10 към резервоар 

3. Причина е корозия на стоманен водопровод. Аварията е отстранена на 07.09.2018, 

чрез подмяна на корозиралият участък.  

 на 31.08.2018 е установена авария на ляв напор на водопровод от ПС „Боаза“. 

Причина е спукана тръба на водопровода. Аварията е отстранена на 05.09.2018, чрез 

подмяна на участъка. 

 На 10.09.2018 има авария на питеен водопровод до ОП4. Причина е корозия на 

стоманен водопровод. Аварията е отстранена на 12.09.2018, чрез подмяна на 

корозиралият участък.  

 

 

Най-голяма консумация на топлоенергия се регистрира в цеховете “Ферментация” на 

Обособените производства /ферментаторите/ и сушилните инсталации в ОП6 и ОП4. 

 Прилагат се писмени инструкции за: 

 експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на електро- 

и топлоенергия; 

 извършване на проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа. 

Установените констатации  се записват в дневник, заедно с предприетите 

корегиращи действия. 

         

По Условие 8.2.4.4. за календарната 2018 година са направени пет проверки на 

топлопреносната мрежа. Установени са два пропуска от вентили на естакада, на които са 

подменени гарнитурите. 
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III.2. Използавне на суровини, спомагателни материали и горива 

 

Таблица 3.2.1 

Наименование на 

инсталацията и 

процеса 

Суровина 

Годишна норма 

за ефективност 

за ед. Продукт 

за 2018 г, т/т  

Годишна норма 

за ефективност, 

т/т за ед. 

Продукт по КР 

Съответств

ие 

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни добавки, 

хранителни добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. Процеси 

“Ферментация и 

филтрация” 

Хранителни среди, т/год 

0,03 52,73 да 

Рибно брашно 436,665 

Соево масло 3580,68 

Царевичен екстракт 134,592 

Глюкоза течна 28,926 

Меласа 6,985 

Царевичен глутен 267,995 

Соев шрот 35,024 

Дървесно брашно 22,31 

Соев протеин 238,559 

Слънчогледово масло 0 

Рапично масло 0 

Общо 4751,736 

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни добавки, 

хранителни добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. Процеси 

“Ферментация и 

филтрация”; 

“Екстракция”; 

“Синтез” и 

“Сушене” 

Химични реагенти, т/г 

 

0,001 

 
6,9705 да 

Амониев нитрат 119,53 

Никелов сулфат 0,118 

Кобалтов двухлорид 0,103 

Меден сулфат 0,048 

Комплексон ЕДТА 0,218 

Винена киселина 64,200 

Натриев лаурил 

сулфат 

0 

Натриев персулфат 0 

Манганов сулфат 0,058 

Борна киселина 0,098 

Цинков сулфат 0,234 

Манганов хлорид 0,003 

Железен трихлорид 0,196 

4-толуол сулфонил 

хлорид 

14,78 

Фумарова киселина 8,008 

Диетиламинхидрохло

рид 

13,584 

Общо 221,178 
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Таблица 3.2.2 

Наименование на 

инсталацията и 

процеса 

Суровина 

Годишна 

норма за 

ефективност 

за ед. Продукт 

за 2018 г, т/т 

Годишна 

норма за 

ефективност, 

т/т за ед. 

Продукт по КР 

Съответс

твие 

Инсталация за 

производство на 

основни фармацевтични 

продукти, вкл. Фуражни 

добавки, хранителни 

добавки, примекщси и 

козметични продукти. 

Процеси “Ферментация 

и филтрация”; 

“Екстракция”; “Синтез” 

и “Сушене” 

РН регулатори, т/г 

0,005 5,3325 да 

Натриева основа теч. 381.412 

Натриева основа тв. 35,135 

Амонячна вода 224.711 

Сярна киселина  43.242 

Азотна киселина  83,981 

Фосфорна киселина 4,395 

Общо 772.84 

Инсталация за 

производство на 

основни фармацевтични 

продукти, вкл. Фуражни 

добавки, хранителни 

добавки, примекщси и 

козметични продукти. 

Процеси  “Екстракция”; 

“Синтез” и “Сушене” 

Разтворители, т/год 

0,613 35,920 да 

Бутилацетат 360,578 

Изопропанол 0 

Етилов алкохол 0 

Хлороформ 0 

МИБК 96,8452 

Метанол 9,936 

Циклохексан 97,696 

Общо 565,0552 

Регенериращи р-ри, т/г    

Амонячна вода 250,033 

1,229 209,487 да 

Сярна киселина 48,764 

Солна киселина 94,427 

Натриева основа -теч. 83,901 

Формалин 148,840 

Алуминиев сулфат 507,720 

Общо 1133,685 
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Таблица 3.2.3 

 

Наименование 

на инсталацията 

и процеса 

Наименова

ние на 

оборудване

то в ОП6 

Вид 

гориво 

Количество 

газ, Nm3/год 

Количеств

о продукт, 

т/год 

Годишна 

норма за 

ефективност  

Nm3/т 

продукт за 

2018 г 

Годишна 

норма за 

ефективн

ост по КР 

съответ

ствие 

Инсталация за 

производство на 

основни 

фармацевтични 

продукти, вкл. 

Фуражни 

добавки, 

хранителни 

добавки, 

примекщси и 

козметични 

продукти. 

Процеси  

“Сушене” 

Сушилни 

“Анхидро” 

и “Ниро” 

Природен 

газ 

 

244,109 

 

208,73 1,169 734 да 

 

IV.2 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Съхранението на веществата, класифицирани като опасни в ЗЗВВХВП се осъществява 

съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на 

съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти. Складовете за съхранение 

на суровини, спомагателни материали и готова продукция отговарят на изискванията на 

GMP – добрата фармацевтична практика. 
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1. Инсталация ОП1 

 

Наименование № техн.поз. 

Проектен 

капацитет 

м3 

Съхранявано вещество 
Тип, размер 

материял 

Година на 

изграждане 

Извършени  

проверки, резултат 

Разположение, 

разстояние до 

канализац. система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост на 

обвал. 

Проверки за цялост 

на обваловка 

Сборник 2 4,5 Органичен разтворител  Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 1, 14м Да – 69,2 м3 Да 

Сборник 3 10,0 Соево масло Хоризонтална СТ3 1979 Два пъти годишно Обваловка 1, 14м Да – 69,2 м3 Да 

Сборник 4 8,0 оборотна Хоризонтална 

неръжд., Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 1, 14м Да – 69,2 м3 Да 

Сборник 8 14,0 Органичен разтворител Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 2, 15м Да – 25 м3 Да 

Сборник 9 13,0 Органичен разтворител Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 2, 15м Да – 25 м3 Да 

Сборник 11 9,5 оборотна Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 12 40 Органичен разтворител Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 13 15 Амонячна вода Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 14 14,5 Оборотна  Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 15 14 Органичен разтворител Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 16 14 Органичен разтворител Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105  м3 Да 

Сборник 18 10 Органичен разтворител 

/празна/ 
Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т 
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105 м3 Да 

Сборник 19 15 Органичен разтворител 
Вертикален неръжд., 

Х18Н10Т  
1979 Два пъти годишно Обваловка 3, 30м Да – 105 м3 Да 

  

 

 

 

 

 



“БИОВЕТ” АД 

 

 

 

13 

 

 

2.  Инсталация ОП2 

 

Наименов

ание 
№ техн. 

поз 
Проектен 

капацитет 

m3 

Съхранявано 

вещество 
Тип,размер материял Година на 

изграждане 
Извършени  

проверки, 
резултат 

Разположение, разстояние до 

канализац. 
система 

Проверки за 

цялост на 

обвалов. 

Цистерна L5 V=50 m3 Царевичен екстракт Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2016 Два пъти годишно Обваловка 1, 2м Да 

Цистерна L4 V=50 m3 Слънчогледово масло Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2016 Два пъти годишно Обваловка 1, 2м Да 

Цистерна L3 V=50 m3 Соево масло Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2016 Два пъти годишно Обваловка 1, 2м Да 

Цистерна L2 V=100 m3  Соево  масло Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2016 Два пъти годишно Обваловка 1, 2м Да 

Цистерна L1 V=50 m3 Глюкоза Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2016 Два пъти годишно Обваловка 1, 2м Да 

 

 

3.    Инсталация ОП3  

Наимено

вание 
№ техн 

.поз. 

Проектен 

капацитет 

м3 

Съхранявано 

вещество 
Тип, размер материял 

Год. на 

изграждан

е 

Извършени  

проверки, 
резултат 

Разположение, 

разстояние до 

канализац. 

система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост 

на обвал. 

Проверки за 

цялост на 

обвалов. 

Цистерна  1-01 50 Соево масло Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2012 
Два пъти 

годишно Обваловка 1, 5м 
Да – 390 м3 

Да 

Цистерна  1-02 50 Соево масло Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2012 
Два пъти 

годишно 
Обваловка 1, 5м 

Да – 390 м3 
Да 

Цистерна  120 100 Течна глюкоза Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2015 
Два пъти 
годишно Обваловка 1, 5м 

Да – 390 м3 
Да 
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4.  Инсталация ОП 4 

Наименование 
№ техн. 

поз. 

Проектен 

капацитет 

м3 

Съхранявано 

вещество 
Тип, размер материял 

Година на 

изграждане 

Извършени  

проверки, 
резултат 

Разположени, 

разстояние до 

канализац. 

система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост 

на обвал. 

Проверки за 

цялост на 

обваловката 

Цистерна 1 5 оборотна Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1972 
Два пъти годишно 

ТСС;8 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 2 5 оборотна Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1972 
Два пъти годишно 

ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 3 10 оборотна Хоризонтален ст. 3 1972 
Два пъти годишно 

ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 4 25 Органичен разтворител 
Хоризонтален неръжд., 

Х18Н10Т 
1972 

Два пъти годишно 
ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 5 25 Органичен разтворител 
Хоризонтален неръжд., 

Х18Н10Т 
1972 

Два пъти годишно 
ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 6 10 оборотна 
Хоризонтален неръжд., 

Х18Н10Т 
1993 

Два пъти годишно 
ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 7 20 оборотна 
Хоризонтален неръжд., 

Х18Н10Т 
1972 

Два пъти годишно 
ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 10 8 оборотна Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1992 
Два пъти годишно 

ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 10А 20 оборотна Вертикален неръжд., Х18Н10Т. 1991 
Два пъти годишно 

ТСС;5 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 11 30 оборотна Хоризонтален ст. 3 1972 
Два пъти годишно 

ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 12 30 оборотна Хоризонтален ст. 3 1972 
Два пъти годишно 

ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 13 5 оборотна Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1992 
Два пъти годишно 

ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 

Цистерна 14 7 оборотна Вертикален неръжд., Х18Н10Т. 1991 
Два пъти годишно 

ТСС;12 м Да – 113,5 м3 Да 
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6.   Инсталация ОП6: 

Наимено

вание 
№ техн 

.поз. 

Проектен 

капацитет 

м3 
Съхранявано вещество Тип, размер материял 

Год. на 

изграж

дане 

Извършени  

проверки, 
резултат 

Разположение, 

разстояние до 

канализац. система 

Наличие на 

обваловка, 

вместимост на 

обвал. 

Проверки за 

цялост на 

обвалов. 

Цистерна  2 01 100 Оборотна  Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 Два пъти годишно 
Скл. стоп. Регенерация,  50 

м 
Да – 562м3 Да 

Цистерна  2 02 100 Бутилацетат  Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 Два пъти годишно 
Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 Да 

Цистерна  11 01 25 Технологични разтвори Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 Да 

Цистерна  11 02 25 Изопропанол Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 Да 

Цистерна  1 01 100 Газьол Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 Да 

Цистерна   3 50 Технологични разтвори Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 Да 

Цистерна  5 50 Оборотна  Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 Да 

Цистерна  12 25 Амонячна вода Вертикален неръжд., Х18Н10Т 1974 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м 
Да– 562м3 

Да 

Цистерна  100 100 Етилов алкохол Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2015 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м 
Да – 562м3 

Да 

Цистерна  С1 25 Азотна киселина Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 Два пъти годишно Скл. стоп. Екстракция “ Да – 35м3 Да 

Цистерна  С2 3,2 Раб.р-р на азотна к-на Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 Два пъти годишно Скл. стоп. Екстракция “ Да – 35м3 Да 

Цистерна  1 20 Оборотна  Хоризонтален неръжд., Х18Н10Т 2007 Два пъти годишно Скл. стоп. Йонообмен Да– 3,2м3 Нова обваловка 

Цистерна  2 20 Амонячна вода Хоризонтален неръжд., Х18Н10Т 2007 Два пъти годишно Скл. стоп. Йонообмен Да– 3,2м3 Нова обваловка 

Цистерна  14 4 Технологични разтвори Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м 
Да– 562м3 

Да 

Цистерна  15 100 Технологични разтвори Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м 
Да– 562м3 

Да 

Цистерна  16 4 Технологични разтвори Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 Два пъти годишно 
Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 

Да 

Цистерна  1901 4 Хлороформ  Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 Два пъти годишно 
Скл. стоп. Регенерация, 50м Да– 562м3 

Да 

Цистерна  2001 5 Не се използва Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м 
Да– 562м3 

Да 

Цистерна  21 50 Не се използва Вертикален неръжд., Х18Н10Т 2007 
Два пъти годишно 

Скл. стоп. Регенерация, 50м 
Да– 562м3 

Да  
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През 2018 година са извършени по една проверка за установяване на течове от 

резервоари и целостта на обваловките. Не са констатирани течове. В Приложение №1 са 

дадени схемите на разположение на ТСС към всяко Обособено производство. 

 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

         4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) и РRTR 

Таблица 1. 

№ GAS № Замърсител  

ЕМИСИОННИ ПРАГОВЕ (к.1) Праг за 

пренос на 

замърсител 

извън 

площад. 

кг/год (к.2) 

Праг за 

произв, 

обработка 

или 

употреба,кг/г

од, 
(к.3) 

във въздуха, 

кг/год 
във води, 

кг/год 
в почва, 
кг/год 

2. 63-08-0 
въглероден 

окис 

500 000 
„-“ 

/472.225/ 
- - - * 

3. 124-38-9 
въглероден 

диокисид 

100 мил 
„-“ 

/465761,611/ 
- - - - 

6.* 7664-41-7 амоняк 10 000 
- 
 

- 
 

 
10 000 

7.  ЛОС без метан: 
100 000 

„-„  
/7729,824/ 

- - - * 

8.  Азотни оксиди 
100 000 

„-“ 
/7064,252/ 

- - - * 

11.  Серни оксиди 
150 000 

-“- 

 
- - - * 

12.  Общ азот - 
50 000 

„-“ 
/11758,89./ 

50 000 10 000 10 000 

13.  Общ фосфор - 
5 000 

„-“ 
/510,238/ 

5 000 10 000 10 000 

17. 7440-38-2 
Арсен и 

съединенията 

му 
20 

5 
„-“ 

/0,468/ 
5 50 50 

18. 7440-43-9 
Кадмий и 

съединенията 
10 

5 
„-“ 

/под 0,005/ 
5 5 5 

19. 7440-47-3 
Хром и 

съединенията 
100 

50 
„-“ 

/12,288/ 
50 200 10 000 

21. 7439-97-6 
Живак и 

съединенията 
10 

1 
„-“ 

/ под 0,001/ 
1 5 5 

22. 7440-02-0 
Никел и 

съединенията 
50 

20 
„-“ 

/ 105,32/ 
20 500 10 000 

23. 7439-92-1 
Олово и 

съединенията 
200 

20 
„-“ 

/2,22/ 
20 50 50 
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№ GAS № Замърсител  

ЕМИСИОННИ ПРАГОВЕ (к.1) Праг за 

пренос на 

замърсител 

извън 

площад. 

кг/год (к.2) 

Праг за 

произв, 

обработка 

или 

употреба,кг/г

од, 
(к.3) 

във въздуха, 

кг/год 
във води, 

кг/год 
в почва, 
кг/год 

        

40.  

Халогенирани 

орган.съедин. 

като (АОХ) 
- 

1 000 
/376,83./ 

1 000 1 000 10 000 

71. 108-95-2 
Феноли (като 

общ С) 
- 

20 
/45,055/ 

20 200 10 000 

76.  

Общ орган. 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- 
50 000 

/70978,627/ 
- 
 

- 
** 
 

86.  

Фини прахови 

частици <10μm 

(PM10) 

50 000 
„-“ 

/282,630/ 
 - - * 

 

Натоварването по ХПК/3 е сума от стойностите за отпадъчните води след ПСОВ и 

условно-чистите води. За отпадъчните води от заводската ПСОВ е ТОС е 

70801,45кг/год, а за условно-чистите и охлаждащи води, които се заустват в реката е 

ТОС е 177,177 кг/год. 

 

 

Методи за изчисление 
 Натоварването по: ХПК, феноли, арсен, кадмий, хром, живак, общ азот, общ 

фосфор и халогенирани органични вещества /АОХ/ е на база средноаритметичната 

стойност на резултатите от годишния мониторинг по общото количество отпадни 

води за годината зауствани в р. Б. Лом; 

 Натоварването по: СО, SO2 и NОx е на база стойностите от лабораторните 

протоколи на Акредитирана лаборатория за масовия поток на вредно вещество 

/кг/ч/, умножено по работните часове на изпускателните устройства за годината; 

 Натоварването по въглероден диоксид е количеството изразходвана газ за сушилни 

„Анхидро“ и „Ниро“, умножена по калоричното съдържание на газта /34,30 

GJ/хил.м3/ и по емисионния фактор /55,627 кг СО2/ GJ/ и по фактора на окисление 

/1/. Стойностите на калоричното съдържание на газта и емисионния фактор са 

дадени в Доклада за националната инвентаризация на парникови газове, а фактора 

за окисление се взема от Методиката за изчисление на емисиите от парниковите 

газове, като алгоритъм. 

 Натоварването по ЛОС /без метан/ е на база изчисленията направени в Плана за 

управление на разтворителите за 2018 година. Работните часове за 2018 са: 
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Обособено 

производство 

/ОП/ 

Работни позиции 

на изпускателни 

устройства 

Измерена маса 

на 

прахообразното 

вещество, кг/ч 

Работни часове за 

2018 г 

Обща ст/ст на 

прахообразните в-ва за 

2018 г, кг/год 

ОП6 

Поз.19 - - - 

Поз. 21 - - - 

Поз. 22 - - - 

Поз. 25 0.004 3144 12,576 

Поз. 26 0.002 5856 11,712 

Поз. 27 0.001 5904 5,904 

Поз. 28 0.002 5856 11,712 

Поз. 30 0.005 5904 29,520 

Поз. 31 0.002 5856 11,712 

Поз. 32 0.013 3504 45,552 

Поз. 33 0.004 8120 32,480 

ОП4 

Поз. 36 0.007 1530 10,710 

Поз. 36 0,007 3384 23,688 

Поз. 37 0.001 4935 4,935 

Поз. 37 0.001 1190 1,190 

Поз. 38 - - - 

Поз. 39 0.029 2791 80,939 

ОБЩО    282,63 

 

 

 

Позиция изп. устройство по КР Раб. часове през 2018 

11 2492 

14 7970 

23 7848 

24 3144 

30 5904 

31 5856 

32 3504 

34 4914 

36 4914 

37 6125 

Комин 1 1211 

Комин 2 3615 

Комин 3 6185 
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4.1.1. Норми за годишна ефективност през 2018 г при изпускане на замърсители 

за всяко вередно вещество от инсталацията по Условие 2. 

Таблица 4.1-1 

Замърсител 
Количество за 2018, 

т/год 

Произведена прод-я 

За 2018, т/год 

Норми за ефективност, 

т/т 

Въглероден окис 0.472 89,327 0,005 

Въглероден диоксид 465,762 208,73 2,231 

Серен двуокис 0 89,327 - 

ЛОС без метан 7,730 603,217 0,013 

Азотни окдсиди 7,064 89,327 0,079 

Финни прахови частици 

< 10 µm (РМ10) 
0,283 371,396 0,0008 

 

4.2. Емисии в атмосферния въздух 

/Приложение №2- протоколи от СПИ на изпускателни устройства по Обособени 

производства/ 

Таблица 4.2-1. ОП1 

Изпуск. 

устр-во, 

№ 

Параметър 
НДЕ, съгл. 

КР* 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съответс

твие % Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

10 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

ЛОС 
25 мг 

ОВ/Nm3 
Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

11 ЛОС 55 ОВ/Nm3 Не 30  мг ОВ/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

12 ЛОС 25 ОВ/Nm3 Не Няма замерване 
Един път 

годишно 
- 

13 ЛОС 25 ОВ/Nm3 Не Няма замерване 
Един път 

годишно 
- 

14 ЛОС 60 мг/Nm3 Не 11 мг ОВ/Nm3 
Един път 

годишно 
100 

Позиции 10, 12 и 13 не бяха замерени, понеже няма производство  на компактин през 2018 г. 

 

Таблица 4.2.-2. ОП6 

Изпуск. 

устр-во, 

№ 

Параметър 
НДЕ, съгл. 

КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съотвтств

ие % Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

19 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

20 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

21 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

22 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не Няма замерване 

Един път 

годишно 
- 

23 ЛОС 
45 mgОВ/ 

Nm3 
Не 20 mgОВ/Nm3 

Един път 

годишно 
100 

24 ЛОС 
70 mgОВ/ 

Nm3 
Не 17 mgОВ/Nm3 

Един път 

годишно 
100 

25 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не 1,9  mg/Nm3 

Един път 

годишно 
100 
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Изпуск. 

устр-во, 

№ 

Параметър 
НДЕ, съгл. 

КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съотвтств

ие % Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

26 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не 1,0  mg/Nm3 

Един път 

годишно 
100 

27 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не 1,3 mg/Nm3 

Един път 

годишно 
100 

28 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не 1,6  mg/Nm3 

Един път 

годишно 
100 

30 

ЛОС 
120 mgОВ/ 

Nm3 
Не 

21 mgОВ/ Nm3 
Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 1,6  mg/Nm3 100 

31 

ЛОС 
120 mgОВ/ 

Nm3 
Не 

30 mgОВ/ Nm3 
Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 1.1 mg/Nm3 100 

32 

ЛОС 
120 mgОВ/ 

Nm3 
Не 

36 mgОВ/ Nm3 
Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 1.8 mg/Nm3 100 

33 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не 1,4  mg/Nm3 

Един път 

годишно 
100 

Позиции: 19, 20, 21 и 22 не бяха замерени, понеже през 2018 година Участък „Гранулиране“ не работи. 

 

Таблица 4.2-3. ОП 4 

Изпуск. 

устр-во, 

№ 

Параметър 
НДЕ, съгл. 

КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съответс

твие % Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

34 ЛОС 
115mgОВ/N

m3 
Не 14 mgОВ/ Nm3 

Един път 

годишно 
100 

 35* ЛОС 30mgОВ/Nm3 Не - 
Един път 

годишно 
0 

     36 

ЛОС 
140 

mgОВ/Nm3 
Не 

43 mgОВ/ Nm3 
Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 1,1  mg/Nm3 100 

37 

ЛОС 65mgОВ/Nm3 

Не 

21 mgОВ/ Nm3 
Един път 

годишно 

100 

Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 1,2 mg/Nm3 100 

39 
Фармацевтичен 

прах 
3 мг/Nm3 Не 1,2  mg/Nm3 

Един път 

годишно 
100 

 

Таблица 4.2-4 

№ на изпускателното у-ство 
Макс. Дебит на газовете, 

съгл. КР, Nm3/h) 

Макс. Дебит на газовете, 

съгл. мониторинга, 

Nm3/h) 

№10 Технологичен комин след сушилня „Ниро” цех 

„Екстракция“ ОП1 
4500 - 
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№ на изпускателното у-ство 
Макс. Дебит на газовете, 

съгл. КР, Nm3/h) 

Макс. Дебит на газовете, 

съгл. мониторинга, 

Nm3/h) 

№11 Общообменна вентилация, цех „Екстракция” 

ОП1 
6781 4368 

№12 Локална вентилация към вакуум изпарители, поз. 

102 реактор и центрофуга в цех „Екстракция“ ОП1 
8900 - 

№.13 Локална вентилация към центрофуга, цех 

„Екстракция“ ОП1 
8500 - 

№.14 Общообменна вентилация цех "Екстракция"ОП1 8900 5145 

№19 Технологичен комин към сушилня „Глат1“, у-к 

„Гранулиране“ цех "Екстракция" ОП6 
11500 - 

№20 Технологичен комин към сушилня „Глат2“, у-к 

„Гранулиране“ цех "Екстракция" ОП6 
11500 - 

№21 Локална вентилация към биконичен смесител, у-к 

„Гранулиране“, цех "Екстракция" ОП6 
7200 - 

№22 Общообменна вентилация, у-к „Гранулиране“, 

цех "Екстракция"ОП6 
8450 - 

№23 Общообменна вентилация цех "Екстракция"ОП6 30000 17805 

№24 Локална вентилация след вакуум помпи в цех 

„Екстракция“ ОП6 
26600 15843 

№25 Технологичен комин към сушилня „Глат“,  цех 

"Екстракция" ОП6 
28000 2110 

№26 Общообменна вентилация след сушилни „Иса“, 

цех „Йонообмен“, ОП6 
16000 1575 

№27 Локална вентилация към сушилня "ИСА-север", 

цех "Йонообмен" ОП6 
5200 974 

№28 Локална вентилация към сушилня "ИСА-юг", цех 

"Йонообмен" ОП6 
4200 1390 

№30 Технологичен комин към сушилня "ИСА-север”, 

цех "Йонообмен" ОП6 
3894 2992 

№ 31 Технологичен комин към сушилня "ИСА-юг”, 

цех "Йонообмен" ОП6 
4180 1846 

№ 32 Технологичен комин към сушилня "Ниро”, цех 

"Йонообмен" ОП6 
11400 6999 

№ 33 Технологичен комин към сушилня "Анхидро”, 

цех "Йонообмен" ОП6 
5000 3118 

№34 Локална вентилация след реактори 401-

01;403;404, "Синтез "  ОП4 
5400 3601 

№35 Локална вентилация след реактори 

209;209а,"Синтез" ОП4 
5500 - 

№36 Локална вентилация след центрофуги 435-01;435-

02, "Синтез" ОП4 
10400 6575 

№37 Локална вентилация след ВСШ,"Синтез" ОП4 4000 864 
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№ на изпускателното у-ство 
Макс. Дебит на газовете, 

съгл. КР, Nm3/h) 

Макс. Дебит на газовете, 

съгл. мониторинга, 

Nm3/h) 

№38 Локална вентилация към тегловна,"Синтез" ОП4 1872 - 

№ 39 Общообменна вентилация на хале „Синтез” ОП4 35000 24047 

 

Има инструкции за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения за въздух 

по корпуси и цехове. През 2018 година не са установени несъответствия с определените 

стойности в комплексното разрешително. 

В изготвения ПУР за 2018 г., неорганизираните емисии на ЛОС не надвишават 15%. 
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Таблица 4.2-41 – Горивна инсталация 

Изп. У-ство 

№ 
Параметър НДЕ, съгл. КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие, % Непрекъснат 

мониторинг 

Прекъснат 

мониторинг 

Комин № 1 

SO2 35 mg/Nm3 Не 0 mg/Nm3 Един път на 2 години 100 

NOx 250 mg/Nm3 Не 104 mg/Nm3 Един път годишно 100 

CO 100 mg/Nm3 Не 2 mg/Nm3 Един път годишно 100 

Комин № 2 

SO2 35 mg/Nm3 Не 0 mg/Nm3 Един път на 2 години 100 

NOx 250 mg/Nm3 Не 141 mg/Nm3 Един път годишно 100 

CO 100 mg/Nm3 Не 6 mg/Nm3 Един път годишно 100 

Комин № 3 

SO2 35 mg/Nm3 Не 0 mg/Nm3 Един път на 2 години 100 

NOx 250 mg/Nm3 Не 126 mg/Nm3 Един път годишно 100 

CO 100 mg/Nm3 Не 11 mg/Nm3 Един път годишно 100 

 

 

Таблица 4.2-4.2 – Горивна инсталация 

№ на изпускателното устройство 
Макс. дебит на газовете, съгл. КР, 

м3/сек 

Макс. дебит на газовете, съгл. 

Мониторинга, м3/час 

Комин № 1 на котел, тип: ПКМ-12 5 5787 

Комин № 2 на котел, тип: ЕКМ-12 5 5285 

Комин № 3 на котел, тип: ПКМ-12 5 5853 

 

За 2018 год. са направени общо 20 броя проверки за изтичане на парникови 

флуорсъдържащи газове от инсталациите и компресорите на цех “Компресорен” към 

Техническа дирекция. Няма регистрирани течове. 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

/Приложение №3-протоколи от анализи на отпадъчни води след ПСОВ и  

условно-чисти и охлаждащи води, зауствани в река Бели Лом / 

Табл. 4.3-1 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгл. 

КР 

Резултати от мониторинга 
Честота на 

мониторинга 
Съответствие % 

Дебит на зауст-

ваните произв. ОВ 

в ПСОВ 

м3/год 
1 545 

045 
585136 

При вземане 

на проба 
100 

рН - 6,5-9,0 7,58/6,91/7,1/6,8/7,16/7,53/7,6 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

БПК5 мг/л 30 7,3/23/28,3/470/187/24,5/24,8 
Веднъж на 

тримесечие 

100/100/100/0/0/100/

100 

ХПК мг/л 150 35/205/212/1076/443/261/310 
Веднъж на 

тримесечие 
100/0/0/0/0/0/0 

Неразтворени 

вещества 
мг/л 20 2,5/34/14/70/9,4/2,3/12 

Веднъж на 

шестмесечие 

100/0/100/0/100/10

0/100 

Масла и мазнини мг/л 10 <5/<0,3/2,34/<5/<0,3 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

N-NH4 мг/л 2 1,64/1,1/31,7/1,85/102/2,11/2,12 
Веднъж на 

тримесечие 

100/100/0/100/0/10

0/100 

Фосфати /като Р/ мг/л 2 1,3/1,48/0,82/0,7/0,531/0,893/0,383/ 
Веднъж на 

тримесечие 

100/100/100/100/100/

100/100/ 

Сулфатни йони мг/л 300 70/262/347/113/93/228/190 
Веднъж на 

тримесечие 

100/100/0/100/100/10

0/100/ 

Нефтопродукти мг/л 0,3 0,11/<0,3/0,924/0,29/<0,3 
Веднъж на 

шестмесечие 
100/100/0/100/100 

Феноли /летливи/ мг/л 0,5 0.03/0.03/ 0.052//0.102 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Живак мг/л 0,01  0,0001/ 0,0001/0,0003/0,0003 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Кадмий мг/л 0,1 
0,005/0,005/0,0005/0,0005/0,

0005 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Олово мг/л 0,05 0,01/0,01/0,0004//0,003/0.0008 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Арсен мг/л 0,1 0,001/ 0,001/0,001/0,0006 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Хром 

/шествалентен/ 
мг/л 0,1  0,01/0,021/ 0.02// 0.02/ 0.02 

Веднъж на 

шестмесечие 
100 

Никел мг/л 0,2 0,05/0,143/0,28/0,13/0,168 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

АОХ мг/л 1 0,9/1,0/0,42/0,47/0,428 
Веднъж на 

шестмесечие 
100 

 

Ежедневно се извършва мониторинг на отпадъчните води на вход ПСОВ по показател 

рН. Поради липса на технологично време, мониторингът по показатели: БПК; ХПК и 

неразтворени вещества се извършва три пъти седмично. 
 

През 2018 се извършиха следните корегиращи дейности и мероприятия: 
 

1. Техническа и технологична наладка на флотатор и декантер-центрофуга за 

достигане на оптимални параметри на работа, като за оптимизиране на тяхната 

работа се монтираха контролери за допълнително измерване на сухо вещество на 

утайката, която постъпва за обезводняване и дебит. Поставиха се процесорни уреди 

за непрекъснато измерване на разтворен кислород в коридорите на усреднителя. 
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2. Проведе се обучение на персонала в ПСОВ за работа с новите съоръженията; 

3. Подмениха се амортизирали и не ефекативно работещи: помпи, компрометирани 

части от аерационната система и саваци на втори биобасейн; 

4. Монтира се джет аератор за насищане с кислород и предотвратяване на загниване на 

утайката в помпена станция за първична и излишна активна утайка, както и се 

подмиха съществуващите помпи с по-мощни, даващи гаранция за безпроблемното 

транспортиране на утайките за обезводняване; 

5. Провежда се редовна профилактика на пречиствателните съоръжения и 

тръбопроводите към тях в ПСОВ, в съответствие с утвърдена следната план-

програма за това : 

6. През годината се извърши профилактика и ревизия на технологичното оборудване 

на биологичното стъпало на ПСОВ - четири коридорен осреднител, както и ревизия 

на оборудването във втори д биобасейн. За извършената дейност РИОСВ-Русе е 

уведомена своевременно с писма  от  21.05.2018г и от 17.08.2018 г. 
 

През 2019 ще се продължи да се извършват следните корегиращи дейности, 

като технически мероприятия: 
 

1. Ще се приключи с довършителните дейности по наладката на новите съоръжения; 

2. Ще се продължи с подмяната на останалото амортизирано и неефективно работещо 

оборудване: повредени участъци от аерационната система в биологичното стъпало; 

саваците на първи биобасейн; 

3. Ще бъде въведено автоматично замерване на изнасянето и транспортирането на 

ИАУ от биологичното стъпало; 

4. Ще продължи практиката за редовна профилактика на пречиствателните 

съоръжения и тръбопроводите към тях в ПСОВ по работни инструкции 

 

След като се приключи с тези корегиращи мероприятия, до края на 2019 ще бъде изяснено, 

при оптимална работа на съоръженията от реализираната класическа схема на пречистване 

на ОВ, включваща: механично, физико-химично и биологично пречистване с добавка на 

биопродукти в ПСОВ, до колко ще бъдат редуцирани стойностите на ХПК  на водите на 

изход и дали ще има необходимост от изграждане и въвеждане в експлоатация на 

допълнителни съоръжения за допречистване . 
 

За календарната 2018 година са направени четири основни проверки на канализационната 

мрежа.  Констатациите  и предприетите коригиращи мерки са : 

  на 11.09.2018 - подмяна на канализацонен участък в ОП4 поради пропукване на 

участъка. Коригиращи действия са приложени на 14.09.2018; 

  на 12.12.2018 – отремонтиран е маслоуловител на  ОП3. Коригиращи действия са 

приложени на 29.12.2017 г – подменен е участъка от канализацията. 
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Табл.4.3-2 

 

Показател 

ИЕО мг/л 

 съгл. КР № 

10-Н1/2011 

Резултати от 

мониторинга , мг/л 
Съответствие 

Причини за 

несъответст

вието 

Корективни 

действия 

I  

шестмесечие 

II 

шестмесечие    

Дебит на 

заустваните 

условно-чисти 

води в р. Б.Лом 

 

50 500 м3/год 

 

46 220 м3/год 
 Да  - - 

рН 6,0 – 9,0 7.81 8,01 
Да /Да - - 

Неразтворени 

вещества 

 < 20 6.0 3,2 
Да /Да - - 

ХПК < 150 11.0 12 
Да /Да - - 

БПК5 < 30 2.6 2,5 
Да /Да - - 

Разтворени 

вещества 

< 1 000 603 719,6 
Да /Да - - 

Перм. 

окисляемост 

< 30 1.36 1,31 
Да /Да - - 

Масла и 

мазнини 

<10 < 5 < 5 
Да /Да - - 

Нефтопродукти < 0,3 0.22 < 0,05 
Да /Да   



 

“БИОВЕТ” АД 

 

 

4.4. Управление на отпадъците 

4.4.1. Образуване на отпадъци 

          Таблица 4.4.1.1. Опасни отпадъци от производствена дейност 

Отпадък код 

Годишно количество, 

т/г 

Годишна норма за 

ефективност  т/т 

продукт 
Съответст

вие 
К-во по 

КР 

Реално  

к-во 
К-во по КР 

Реално  

к-во 

Други утайки от филтруване 

и отработени абсорбенти 

/мицел и перлитови утайки/ 

07 05 10* 18 116,400 814,54 0,624 0.005 да 

Други утайки от филтруване 

и отработени абсорбенти 

/Активен въглен/ 

07 05 10* 33,035 7,315 1,497 0.014 да 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води на мястото 

на образуване, съдържащи 

опасни вещества 

/обезводнени утайки от 

ПСОВ/ 

07 05 11* 1500 430,01 - - да 

Опаковки съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 23.5 0 - - да 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. Маслени 

филтри, неупоменати 

другаде, кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества, филтърни шихти/ 

15 02 02* 47,660 2,224 0,836 0.004 да 

 

 

 

Таблица 4.4.1.2.Производствени отпадъци 

Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка 

Количество, т/год 

 
съответствие 

По КР № 10-Н1/2011 Образуван за 2018 

15 01 01 
Хартиени и картонени 

опаковки 
32,470 9,14 Да  

15 01 02 Пластвасови опаковки 0.7 0,600 Да  

15 01 04 Метални опаковки 42.0 0 Да  
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4.4.2. Предварително съхраняване на отпадъците 

Таблица 4.4.2.1. 

Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка Годишно количество, 

разрешено за съхранение, т/г 

Съответствие 

По КР 

№ 10-Н1/2011 

Отчет за 2018 

г., т/г 

 07 05 11* Утайки от пречистване на отпадъчни води 

на мястото на образуване, съдържащи 

опасни вещества /обезводнени утайки от 

ПСОВ/ 

1 500,000 1464.5 Да  

  07 06 01* Промивни води и матерни луги 
1.363 0.0 Да  

12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни 

метали 
5,000 0 Да  

  13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 5,000 0.200 Да  

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 
32,470 0.0 Да  

15 01 01 Хартиени опаковки/ от инсталации 

непопадащи в обхвата на Приложение 4 от 

ЗООС/ 

48,000 0  Да  

15 01 02 Пластмасови опаковки/ от инсталаця за 

производство на основни фармацефтични 

продукти, вкл. Фуражни добавки, 

хранителни добавки, премикси и 

козметични продукти)  

0.700 0 Да  

15 01 02 Пластмасови опаковки/ от инсталации 

непопадащи в обхвата на Приложение 4 от 

ЗООС/ 

7,050 0 Да  

15 01 07 Стъклени опаковки 
12,240 0 Да  

  15 01 10* Опаковки съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества 
3.500 0 Да  

  20 01 21* Флуорисцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
0,200 0.06 Да  

 

 

4.4.3. Транспортиране на отпадъците 

                                                                                                                    Таблица 4.4.3 

Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Транспортна фирма 

Разрешително, 

съгл. ЗУО 
Съответствие 

07 05 10* 
Други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти /мицел и перлитови утайки/ 
 Биовет АД № 07-РД-280-01 Да  

07 05 10* 
Други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти /Активен въглен/ 
 Биовет АД № 07-РД-280-01 Да  
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Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка Транспортна фирма 

Разрешително, 

съгл. ЗУО 
Съответствие 

07.05.11* 

Утайки от пречистване на отпадъчни водина 

мястото на образуване, съдържащи опасни 

вещества /обезводнени утайки от ПСОВ/ 

 Биовет АД № 07-РД-280-01 Да  

07 06 01* Промивни води и матерни луги 
„Еф Си Си  България“ 

ЕООД 
№ 12-РД-974-01 Да  

 

15 01 01 

 

Хартиени и картонени опаковки 

Север харт Груп ЕООД 

- Търговище 
№15-ДО-148-00 Да  

15.02.02* 

Абсорбенти, филтърни материали /вкл. 

Маслени филтри, неупоменати другаде, 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества/- филтърни 

шихти 

Сириус Стар БГ ЕООД 

Биовет АД  

№10-РД-518-13 

№07-РД-280-01 
Да  

15 01 07 Стъклени опаковки  Биовет АД № 07-РД-280-01 Да  

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 
„Индустриални 

батерии“ ЕООД 
№15-РД-319-02 Да  

19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана 
Маргарита ЕООД - 

Ямбол 
 № 13-ДО-454-05 Да  

18.01.03* 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е 

обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции /използвани 

превързочни материали/ 

ЕТ“Конпропър–Ефтим 

Ефтимов” 
 № 04-РД-184-01 Да  

  20.01.21* 
Флуорисцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 
„Колектресурс“ АД № 09-ДО-1054-04 Да  

 

  

 

4.4.4. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране и обезвреждане на отпадъците 

 

Код на 

отпадъка 

Наименование Оползотворяване Обезвреждане Съответствие 

07 05 10* 

 

Други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти /Мицел и перлитови утайки 

Да Не Да 

07 05 10* 

 

Други утайки от филтруване и отработени 

абсорбенти /Активен въглен/ 

Да Не Да 

07 05 11* 

Утайки от пречистване на отпадъчни 

водина мястото на образуване, 

съдържащи опасни вещества 

/обезводнени утайки от ПСОВ/ 

Да Не Да 

07 06 01* Промивни води и матерни луги Не Да Да 
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15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /вкл. 

Маслени филтри, неупоменати другаде, 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества/- филтърни 

шихти/ 

Да Не Да  

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки Да  не да 

15 01 07 Стъклени опаковки Да  не да 

  16 06 01* Оловни акумулаторни батерии Да  не да 

19.10.01 Отпадъци от желязо и стомана Да  не да 

18.01.03* Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на специални 

изисквания, с оглед предотвратяване на 

инфекции /използвани превързочни 

материали/ 

Не  да да 

 

 

От 01.06.2017 год. е въведена в редовна експлоатация Горивна инсталация за изгаряне на 

опасни и неопасни отпадъци, собственост ан Грийнбърн ЕООД.  

В нея през отчетната година бяха оползотворени: 814,54 т мицел и перлитови утайки с код 

07 05 10*, 6,61- Активен въглен с код 07 05 10*, 379,55 т утайки от ПСОВ с код 07 05 11* и  

1,96 т- Абсорбенти, филтърни материали /вкл. Маслени филтри, неупоменати другаде, 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества/- филтърни шихти/ 

с код на отпадъка 15 02 02*  

  

 

 

 

5. Емисии на шум в околната среда 

Дейностите, извършвани на производствената площадка не водят до превишаване на 

емисионните норми за нивата на шум определени с Комплексно разрешително № 10-

Н1/2011.  

За 2018 г. няма регистрирани оплаквания от живущи около производствената 

площадка за високи нива на шум.  

 През отчетната година е извършен собствен мониторинг на нивата на шум.           

Резултатите са представени в Таблица 2.4.1 
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Табл. 2.4.1. Нива на ш

 

 

№ на точка 

Дневно ниво на шума (07-19 часа) Нощно ниво на шума  (19-23 часа) Нощно ниво на шума  (23-07 часа) 
Коригиращ

и действия Гранична 

ст/ст,dВ (А) 

Измерена ст/ст, 

dВ (А) 

Съответ

ствие  

Гранична 

ст/ст, dВ (А) 

Измерена ст/ст,  

dВ (А) 

Съответ

ствие  

Гранична 

ст/ст, dВ (А) 

Измерена ст/ст,  

dВ (А) 

Съотве

тствие  

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.1 

 

 

 

 

 

70  

55.0 Да  

 

 

 

 

70  

55.0 Да  

 

 

 

70 

54.0 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.2 
56.8 Да  57.7 Да  56.0 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.3 
61.7 Да  62.3 Да  58.7 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.4 
66.6 Да  66.8 Да  63.1 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.5 
62.1 Да  62.0 Да  60.3 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.6 
57.6 Да  57.3 Да  56.8 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.7 
60.7 Да  60.2 Да  59.5 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.8 
63.4 Да  63.3 Да  61.9 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.9 
67.7 Да  67.6 Да  66.7 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.10 
66.4 Да  68.3 Да  66.9 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.11 
63.7 Да  63.9 Да  62.6 Да   

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.12 
54.8 Да  56.3 Да  54.0 Да  нп 

Екв. ниво на шум по измервателния 

контур – т.13 
59.0 Да  60.5 Да  58.5 Да  нп 

Ср. екв. ниво на шум по измерв. 

контур 
70 63.2 Да  70 63.7 Да  70 62.0 Да  нп 

Екв. ниво на шум в мястото на 

въздействие-ул. Абритус №29 
55 52.7 Да 50 47.2 Да  45 41.2 Да  нп 

Екв. ниво на фоновия шум в 

мястото на въздействие-паркинг 

пред РСПБЗН-Разград 

70 44.1 Да 70 42.4 Да 70 38.8 Да  нп 
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Резултатите от наблюдението на нивата на шум на площадката се документират, 

съхраняват и при поискване от контролните органи се представят. 
 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 

По Условие 13.1.2 за календарната 2018 година са направени четири основни проверки на 

канализационната мрежа.  Констатациите и предприетите коригиращи мерки са : 

 на 11.09.2018 - подмяна на канализацонен участък в ОП4 поради пропукване на 

участъка. Коригиращи действия са приложени на 14.09.2018; 

 на 12.12.2018 – отремонтиран е маслоуловител на  ОП3. Коригиращи действия са 

приложени на 29.12.2017 г – подменен е участъка от канализацията 

С Решение №10-Н1-И1-А4/2017 г. на актуализирано КР, мониторингът на подземните води 

е с честота „веднъж на пет години“. Поради това през 2018 г мониторинг не е извършван. 

Същият ще бъде направен през 2022 г. 

През 2018 година не са регистрирани аварийни разливи, които биха могли да замърсят 

подземните води и почвите.  

 

7. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
 

През 2018 приключиха ремонтните дейности свързани с комуникациите и сградата на цех 

„Филтрация“ към Обособено производство 2 за което Контролният орган е уведомен с 

писмо изх. № 613/14.08.2018 г. 

Предстои въвеждане в експлоатация на новата сграда на участък „Гранулиране и 

смесване“, както и на сградата за Физико- химично пречистване на отпадъчните води. 

През 2018 г  бе подадено Приложение №6 за преразглеждане на Комплексно 

разрешително № 10-Н1/2011 в ИАОС във връзка с изграждане на цех за козметични 

продукти.  

 

8. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

  8.1. Аварии 

През 2018 год. не са регистрирани аварийни ситуации в Обособените производства на 

фирмата.  

 

  8.2. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено комплексното разрешително 

През 2018 г. в Дружеството  не са постъпвали възражения свързани с дейността на 

„Биовет“ АД-клон Разград. 

През 2018 година в БИОВЕТ АД – клон Разград не са постъпвали оплаквания за 

интензивно миришещи вещества. По данни от сайта на РИОСВ – Русе такива оплаквания 

са постъпили като сигнали, чрез Зелен телефон. Извършени са шест броя проверки от 

РИОСВ-Русе. Констатациите при проверките са както следва: 

4.2.1./ С Протокол № ГК-6/22.02.2018г. за извършена проверка на ПСОВ на БИОВЕТ 

АД-клон Разград е установено, че ПСОВ функционира в изправност, профилактиката е 

приключила в срок и са предприети мерки с оглед недопускане на миризми, като 

механичното стъпало е покрито; 

4.2.2./ С Протокол № ГК-47/20.08.2018 г. е извършена проверка на ПСОВ. 

Констатациите от проверката са, че в района на ПСОВ се усеща лека миризма, характерна 

за протичащите процеси. Към момента на проверката на ПСОВ се извършва профилактика 

на биобасейна; 
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4.2.3./ С Протокол № 12-НА/20.08.2018 г за извършена проверка на производствените 

инсталации на БИОВЕТ АД-клон Разград е констататирано, че в извън територията на 

площадките за производство на основни фармацевтични продукти не се усещат 

специфични миризми, характерни за производството. 

4.2.4./ С Протокол № ГК-52/23.08.2018 г за извършена проверка на ПСОВ е 

установена слаба специфична за дейността  миризма, както и че продължава 

профилактиката на пречиствателна станция. 

4.2.5./ С Протокол № ГК-53/24.08.2018 от извършена проверка не е установено 

наличие на специфични миризми. 
 

През 2018 год. в РИОСВ - Русе са регистрирани следните оплаквания, свързани с 

миризми. 

 

 

 

Таблица 10 

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е 

предоставено КР № 10-Н1/2011 

 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакванет

о 

Причини Предприети действия 
Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

18-20.08.2018г.  
РИОСВ - 

Русе 

Постъпили са 

сигнали за 

неприятни миризми 

в град Разград от 

различни части на 

града. 

 С Протокол №ГК-

47/20.08.2018 г. е 

извършена проверка на 

ПСОВ. Констатациите 

от проверката са, че в 

района на ПСОВ се 

усеща лека миризма, 
характерна за 

протичащите процеси. 

Взети са проби от 

пречистени отпадъчни 

води на изход ПСОВ. 

Към момента на 

проверката на ПСОВ се 

извършва профилактика 

на биобасейна; 

С Протокол № 12-

НА/20.08.2018 г за 

извършена проверка на 

производствените 

инсталации на БИОВЕТ 

АД-клон Разград е 

констататирано, че в 

извън територията на 

площадките за 

производство на 

основни фармацевтични 

продукти не се усещат 

специфични миризми, 

характерни за 

производството. 

 

Извършване  

профилактика 

на ПСОВ . 

- 
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23.08.2018 г. 
РИОСВ - 

Русе 

Постъпили са  

сигнали за миризма 

на фекалии в гр. 

Разград. 

Извършени са 

извънредни проверки на 

4 предприятия в гр. 

Разград. Взети са проби 

отпадъчни води от 

пречиствателните 

станции. 

 С Протокол № ГК-

52/23.08.2018 г за 

извършена проверка на 

ПСОВ е установена 

слаба специфична за 

дейността  миризма, 

както и че продължава 

профилактиката на 

пречиствателна 

станция.; 

С Протокол № ГК-

53/24.08.2018 от 

извършена проверка не е 

установено наличие на 

специфични миризми. 

 

Настройките на 

ФХ стъпало се 

извършват при 

затворени 

врати. 

Предвижда се 

изграждане на 

аспирационна 

система. 

- 

31.08.2018 г. 
РИОСВ - 

Русе 

Постъпили са 2 

сигнала за миризма 

на фекалии в гр. 

Разград. 

Мобилна станция за 

КАВ е ситуирана в гр. 

Разград за извършване 

на измерване.  

- - 
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