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І. Увод 

 

 

1. Наименование на инсталациите за които е издадено комплексно 

разрешително 

 

 

Инсталациите, които попадат в обхвата на КР № 561-Н0/2018г., влязло в 

сила с Решение № 516-Н0-И0-А0/2018г. са изброени по долу: 

 

 

Инсталации, които попадат в приложение №4 на ЗООС: 

 

- Инсталация за производство на домакинско стъкло, включваща: 

 Система за приготвяне на шихта; 

 1 брой пещ – регенеративен тип; 

 1 брой пещ – кислороден тип; 

 Декорация на стъклени изделия – 5 броя декориращи машини; 

 Хромиране 

т.3.3 от Приложение №4 към ЗООС; 

 

- Инсталация за производство на водород, включваща: 

 Модул №1; 

 Модул №2 , 

т.4.2 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС 

 

Инсталации, които не попадат в приложение №4 на ЗООС: 

 

     - Площадки за временно съхраняване на опасни отпадъци № 10, 

№ 49 и № 18 

 

 

На 30.12.2015 година в търговския регистър е вписано преобразуване 

чрез отделяне с учредяване по смисъла на чл. 262в от Търговския закон, 
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при което от „Тракия Глас България“ ЕАД са отделени двете 

новоучредени дружества, а именно „Пашабахче България“  ЕАД, ЕИК 

203850582 и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, ЕИК 203850598.  

 

По силата на така извършеното преобразуване новоучреденото 

дружество „Пашабахче България“  ЕАД  се явява правоприемник на 

„Тракия Глас България“ ЕАД и върху него преминават част от правата и 

задълженията на „Тракия Глас България“ ЕАД. Извършеното 

преобразуване е в съответствие с българското законодателство, в 

частност по реда на Глава шестнадесета от Търговския закон. 

 

Във връзка с извършеното преобразуване на  „Пашабахче България“ ЕАД, 

като собственик и оператор на Инсталация за производство на 

домакинско стъкло, при експлоатацията на която се консумират вода, 

енергия, суровини, спомагателни материали, горива и съответно се 

отделят емисии и отпадъци в околната среда, Дружеството има издадено 

Комплексно разрешително №561-Н0/2018 г. 

 

 

2. Адрес по местонахождение на инсталациите 

 

Област         Търговище 

Община       Търговище 

Град             Търговище 7700 

Квартал        „Въбел”, Индустриална зона 

„Пашабахче България” ЕАД 

 

 

3.Регистрационен номер на КР 

 

КР № 561-Н0/2018г., влязло в сила с Решение № 516-Н0-И0-А0/2018г. 

 

4.Дата на подписване на КР 

 

КР № 561-Н0/2018 г. е подписано на 02.02.2018г. 
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5.Дата на влизане в сила на КР 

 

Решение № 516-Н0-И0-А0/2018г. е влязло в сила на 23.03.2018г. 

 

 

6. Оператор на инсталациите 

  

„Пашабахче България” ЕАД 

 

 

7. Адрес, тел.номер, факс, е- mail на оператора 

 

Област         Търговище 

Община       Търговище 

Град             Търговище 7700 

Квартал        „Въбел”, Индустриална зона 

„Пашабахче България” ЕАД 

Телефон:  0601/47767 

Факс:         0601/47797 

 

8. Лице за контакти 

 

Зоя Колчева 

Телефон:  0601/47767, 0897 230 109 

е- mail: zkolceva@sisiecam.com 

 

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

 

Област         Търговище 

Община       Търговище 

Град             Търговище 7700 

Телефон:     0601/47767, 0897 230 109 

Факс:            0601/47797 

е- mail:         zkolceva@sisiecam.com 

 

mailto:zkolceva@sisiecam.com
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10. Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в 

инсталациите 

 

 

Инсталация за производство на домакинско стъкло 

Основна дейност на „Пашабахче България“ ЕАД е производството на 

домакинско стъкло: чаши, чинийки, купички, кани, пепелници. Основните 

суровини, които се използват са пясък, фелдшпат, варовик, калцинирана 

сода, а като спомагателни материали: цинков селенид, кобалтов оксид, 

хромов триоксид, природна газ, пропан-бутан, водород, кислород, 

ацетилен, пропилен. 

Производствената дейност на „Пашабахче България“ ЕАД е в 

съответствие с изискванията за най-добри налични техники (НДНТ) на 

референтния документа на Европейската комисия (Институт за 

перспективни технологични проучвания, Севиля, Испания) „Комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването” (IPPC) за отрасъла на 

производство на стъкло  –  Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for the Manufacture of Glass, 2013 (BREF Сode GLS) и РЕШЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  от 28 февруари 2012 година за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при 

стъкларското производство, съгласно Директива 2010/75/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от 

промишлеността (нотифицирано под номер C(2012) 865), (текст от 

значение за ЕИП) (2012/134/ЕС). 

 

Описание на технологичният процес и основните операции, които се 

извършват при производството на домакинско стъкло са представени по 

долу. 

 

Процесът на производство на домакинско стъкло е непрекъснат процес, 

който се състои от три основни раздела: приготвяне на шихта, топилна 

пещ и формуване на стъклените изделия. Голяма част от суровините 

представляват естествени материали и се доставят в готов вид. 

Суровините се съхраняват в бункери, от където определени количества в 
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зависимост от композицията на стъклото се използват за приготвяне на 

шихта, която отива в пещта за стъкло - маса. В пещта между 1520 - 1580⁰C 

променяща се температура стъклото се топи и от там отива за формуване 

в производствените машини. Формуваното стъкло преминава през 

охладителни пещи или темприращи линии и се получава готов продукт за 

опаковане. Към инсталацията за производство на домакинско стъкло са 

изградени 2 бр. Пещи - първата от регенеративен тип и втората с 

кислороден тип на горене. И двете пещи, регенеративен и кислороден тип 

на горене, имат аналогични технологични схеми,  по отношение ситемата 

за приготвяне и контрол на шихтата, отстраняване на вътрешното 

напрежение и темпериране на стъклото, процес на сортиране и опаковка, 

процес на емайлиран декор, процес на хромиране. Поради различията в 

типа на горене тези пещи са описани по отделно в текста по - долу. 

На фигура 1 е представена блок - схема с основните операции за 

производството на домакинско стъкло. 
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Блок-схема с основните операции за производството на 

домакинско стъкло 

Фиг.1 
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Система за приготвяне на шихта 

 

Системата за приготвяне на шихта за домакинско стъкло е разделена на 

две групи - основна и спомагателна група в зависимост от количеството 

на използваните суровини: 

 

Основните суровини са: Пясък, Сода, Варовик, Доломит, Фелдшпат, 

Стъклени трошки 

 

Суровините се съхраняват в складовите площадки, намиращи се в 

закрити помещения и в бункери за зареждане.  В стъкларската шихта в 

най - голямо количество се съдържа пясък, който се доставя до мястото 

на складиране с камиони или вагони. Доломитът и варовикът се докарват 

с помощта на МПС за насипни материали. Преди да започне 

натоварването се пускат в действие съоръженията за задържане на прах, 

намиращи се върху силозите. Прахът, образуващ се при натоварване на 

суровината, се задържа от филтрите за прах и се връща обратно в силоза. 

Содата и фелдшпатът се натоварват в силозите с помощта на 

пневматичен съд, а с помощта на мобилния кран от склада за суровини 

се натоварват в бункера. Тук също има прахозадържаща система, от 

която задържания прах се връща обратно в производството. 

  

Спомагателни суровини: Натриев сулфат, Цериев окис, Цинков селенит, 

Koбалтов оксид 

 

Натриевият сулфат се докарва с 50 килограмови торби и се складира 

върху палети в склада за суровини. Необходимото количество суровини 

се пренася с транспалети и асансьори до приспособленията за отваряне 

на торби (оборудвани с праховсмукателни системи), които се изсипват в 

бункерите. Всеки ден по един път цериевият оксид, кобалтовият оксид и 

цинковият селенит се претеглят и разбъркват в необходимите количества 

и се разреждат с натриев сулфат, разбъркват се в миксера, след което се 

получава материалът меланж. 

 

Причината за добавяне на меланж към стъклената шихта е пояснена по - 
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долу. 

 

Шихтата може да се замърси с чужди елементи като (желязо, мед, хром и 

др.) в съотношение 3- 4/ в милион, които развалят цвета на стъклото. Тези 

замърсители могат да се съдържат в някои суровини или да попаднат в 

шихтата като външни замърсители. Желязото придава на стъклото светло 

жълтеникаво - зелен нюанс. За превръщането на този нюанс в синьо – 

зелен нюанс се добавя кобалтов окис, който придава син цвят. А за 

обезцветяването на синьо - зеления нюанс се използва цинков селенит, 

който придава розов цвят. Цериевият окис се добавя в шихтата с цел: да 

подпомогне дегазирането и избистрянето на стъкломасата, да 

стабилизира ролята на цинковия селенит и да стабилизира цвета на 

стъклото. 

 

 

Система за контролиране на шихтата 

 

Системата за контролиране на шихтата е устроена за автоматично, 

полуавтоматично и ръчно приготвяне на шихтата. Суровините се 

пренасят към кантарите от силозите с помощта на транспортни 

съоръжения и материалите се претеглят в количества, предварително 

въведени в системата, и последователно един върху друг се изпразват от 

кантарите върху шихтовата лента. Конвейерите са напълно закрити. 

Съоръженията за задържане на прах сработват заедно с конвейера с цел 

да задържат праха, който се образува в този отдел. Суровините се 

пренасят с помощта на конвейера към миксера за разбъркване. Върху 

миксера се намират съоръжения за задържане на праха, които заедно с 

намаляване на вътрешното налягане на миксера задържат праха. Добре 

разбърканата шихта се пренася с конвейерна лента от миксера в пещния 

бункер. Върху тази шихта от кулата за стъклени трошки се изсипват 

стъклени трошки в определено количество (около 30 % от общото 

количество на шихтата). Прахът, задържан от приспособленията за 

задържане на праха от конвейера, отново се изпразва върху конвейера. 

Стъклените продукти, счетени за дефектни след провеждането на 

качествения контрол след производство, преминават през машината за 
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трошене, а също така в случай на аварии и при промени в производството 

неоформените стъкла не се направляват към машината за формуване, а 

преминават през машината за трошене. Парчетата стъкло, доведени по 

този начин до желаните размери, се използват повторно като суровини за 

системата. 

 

 

Пещ от регенеративен тип 

 

Шихтата от захранващият бункер на пещта постъпва вътре в пещта. 

Природният газ, който се използва като гориво и необходимото за горене 

количество въздух, който се обезпечава от вентилатора, се смесват на 

изхода на порта, където започва горенето. Топлината, получена в 

резултат на горенето, способства за разтапянето на подаваната шихта. 

Стопената шихта напредва към дегазиращата зона на ваната, където 

стъкломасата се избистря, хомогенизира и напредва към работната вана. 

Пещта е регенеративен тип със запалване отзад. Преди изпускането 

димните газовете, образувани в резултат на горенето, преминават през 

рефрактори, разположени от двете страни на пещта и наречени 

регенератори, след което се изхвърлят през комина. Димните газове, 

излизащи от пещта, в продължение на приблизително 30 минутна 

инверсия преминават през регенератора от едната страна на пещта, като 

през това време топлината им от приблизително 1500 ⁰C се поглъща от 

пълнежа на регенератора и напускат генератора охладени до 400 ⁰C. В 

следващата инверсия въздухът за горене преминава през предварително 

затопления регенератор и се нагрява до температура 1000 – 1100⁰C. По 

тази начин, чрез повторно използване на топлинната енергия от димните 

газове се обезпечава предварителното нагряване на въздуха за горене. 

За оползотворяване на топлината на димните газове, които напускат 

регенератора с температура 400⁰C, към системата е добавен котел за 

оползотворяване на тази топлина. Парната мощност на котела е 1200 

кг/час. Предохранителното оборудване обезпечава надеждна работа на 

системата по отношение на водното равнище в котела и параметрите на 

налягане. Необходимите за дадена производствена линия показатели по 

температура и хомогенност на стъкломасата се обезпечават с помощта 
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на рефракторните канали. Работните канали се конструират в зависимост 

от производствената мощност на дадената производствена линия и 

температурата им автоматически се контролира с помощта на 

приспособленията за нагряване и охлаждане. 

Производството на оцветено стъкло в работните канали се осъществява, 

като оцветяващите вещества се добавят чрез затворена, автоматично 

контролираща се система към стъкломасата в работния канал. 

Стъклото, излязло от работния канал, се изрязва с помощта на ножици, 

които работят синхронизирано с фидерния механизъм. Изрязаните 

стъкла се наричат «капки». Във фидерните механизми се образува капка, 

която се отрязва с ножица и по капковия канал се предава на 

производствените (формуващи) машини. Процесът на формуване в 

завода се извършва по три различни способа: Пресуване - вдухване, 

Пресуване и Формен процес (за производство на продукти със столчета), 

при който се осъществява вдухване – вдухване - пресуване.   

 

 

Пещ – кислороден тип на горене 

 

Шихтата от бункера на пещта постъпва вътре в пещта. Горенето се 

извършва посредством горелки с кислородно изгаряне разположени по 

протежение на пещта чрез изгаряне на природен газ (гориво) и 

необходимото количество кислород (окислител). Необходимият за 

процеса на горене кислород се съхранява в резервоари за съхранение на 

кислород, а количеството кислород необходим за процеса на горене се 

доставя от фирма подизпълнител притежаваща съоръжения за 

производство на кислород. Топлината, получена в резултат на горенето, 

способства за разтапянето на подаваната шихта. Стопената шихта 

напредва към дегазиращата зона на ваната, където стъкломасата се 

избистря, хомогенизира и напредва към работната вана. 

Отпадъчните газове генерирани в резултат на горенето в пещта 

преминават през изходните канали (L и R) и през вертикалните и 

хоризонтални канали, които са изградени от рефракторен материал и са 

разположени от двете страни на пещта. При изходните канали 

отпадъчните газове са с температура около 1500⁰C и губят част от 
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топлината си преминавайки през вертикалните канали, разположени на 

кота (–7м), като достигайки до хоризонталните канали са с температура 

от около 1100⁰C. След което допълнително отпадъчните газове се 

разреждат с атмосферен въздух с цел намаляване на температурата им 

преди бойлера, който ще покрива нуждите на инсталацията от топла вода, 

до около 450- 500 ⁰C. 

Преминалите през бойлера за топла вода отпадъчни газове от пещта с 

кислородно горене се смесват с отпадъчните газове от съществуващата 

пещ за домакинско стъкло (регенеративен тип) и общият поток отпадъчни 

газове преминава през пречиствателни съоръжения за отпадъчните 

газове- електростатичен филтър и съоръжение за селективна 

каталитична редукция (техниката за пречистване на отпадъчните газове 

не е упомената в раздел 1.5. Заключения за НДНТ при производството на 

домакинско стъклени изделия), с цел достигане на нормите за азотен 

оксид и прах. Пречистеният общ поток на отпадъчните газове се изпуска 

в атмосферата през комина към съществуващата пещ за домакинско 

стъкло. 

Капацитетът на бойлера за топла вода е 1200 кг/час. Обезопасяващите 

съоръжения свързани с нивото на водата и промяната в налягането и, 

осигуряват безопасната експлоатация на бойлера. 

Работните канали са конструирани в зависимост от производствената 

мощност на дадената производствена линия и температурата им 

автоматично се контролира с помощта на приспособленията за нагряване 

и охлаждане. 

Производство на оцветено стъкло в работните канали се осъществява, 

като оцветяващите вещества се добавят чрез затворена, автоматично 

контролираща се система в количества около 0.0002- 0.0003% към 

стъкломасата в работния канал. Стъклото, излязло от работния канал, се 

изрязва с помощта на ножици, които работят синхронизирано с фидерния 

механизъм. Изрязаните стъкла се наричат «капки». Във фидерните 

механизми се образува капка, която се отрязва с ножица и по капковия 

канал се предава на производственните (формуващи) машини. Процесът 

на формуване в завода се извършва по три различни способа: Пресуване 

- вдухване, Пресуване и Формен процес (за производство на продукти със 

столчета), при който се осъществява пресоване и вдухване - пресуване. 
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Отстраняване на вътрешното напрежение и темпериране на 

стъклото 

 

Продуктите, получили окончателна форма на формуващите машини, се 

подлагат на два различни процеса, за да бъдат доведени до 

температурата на околната среда и в състояние, подходящо за употреба. 

Първият процес се изпълнява с цел отстраняване на вътрешното 

напрежение на стъклото, и се състои от нагряване на продукта до 

температурата на закаляване (приблизително 540⁰С) и контролирано 

охлаждане в последствие. Тунелът, в който се извършва този процес, се 

нарича тунел за охлаждане. Вторият процес се извършва с цел 

увеличаване на механичната устойчивост на стъклото, като стъклото се 

нагрява до температура, близка до температурата на омекване 

(приблизително 720⁰С), а след това внезапно и равномерно се охлажда с 

въздух под налягане. Тунелът, в който се осъществява този процес, се 

нарича тунел за темпериране на стъклото. 

 

 

Процес на сортиране и опаковка 

  

Продуктите, излизащи от тунелите за охлаждане и темпериране се 

събират върху транспортната лента, с която се довежда до мястото на 

сортиране по качествените стандарти. При тази сортировка, качествените 

се пакетират, а некачествените се отделят за брак. Пакетираните 

продукти се контролират чрез вземане на образци от страна на ОТК. В 

резултат на този контрол качествените продукти се изпращат в склада за 

готова продукция. 

 

 

Процес на емайлиран декор 

 

В зависимост от желанията на клиента, върху повърхността на продуктите 

ще се нанася декор с помощта на машина за емайлиран декор. 

Декорираните продукти, впоследствие ще се прекарват през тунела за 

охлаждане с цел отстраняване на вътрешните им напрежения. 
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Процес на хромиране 

 

С хромиране на калъпите се цели увеличаване на твърдостта на 

материала и получаване на гладка повърхност. В съда за хромова баня 

се съдържа 25 % - ен разтвор на хромиста киселина и 2,5 % - ен разтвор 

на сярна киселина. Нагревателят, намиращ се в дъното на хромната вана 

нагрява тази смес до 50⁰C. Калъпните детайли се покриват с хром чрез 

електролиза. Времетраенето на електролизата е средно 30 минути. За 

отстраняване на остатъците от разтвора, намиращ се върху покритите 

форми, формите се измиват в съд с вода. Водата, която се замърсява 

след определено време, отива в пречиствателната станция за химическо 

пречистване. От хромната вана разтворът не се излива. Хромовият 

разтвор периодически се анализира и намалените количества се добавят. 

Парите от киселините, които се отделят по време на хромирането без да 

се разпространяват в околността се всмукват от вентилатора, разположен 

върху хромната вана и се изпращат във ваната за измиване. Въздухът, 

пречистен и промит с вода, се предава на атмосферата. Водата за миене 

след замърсяване отива в пречиствателната станция за химическо 

пречистване. Процесът на отстраняване на хрома се извършва чрез 

подаване на прав (постоянен) електрически ток в съда, съдържащ 10 % - 

ен разреден разтвор от натриев хидрооксид. При замърсяване разтворът 

отива в химическата пречиствателна станция. Парите от киселините се 

всмукват от вентилатора, разположен върху ваната и се изпращат 

скрубер. След замърсяване на водите за миене, те отиват в химическата 

пречиствателна станция. 

 

 

 

Инсталация за производство на водород 

 

Производството на “Пашабахче България“ ползва водород в стадия на 

формоване на стъклените изделия. За целта е разрешено изграждането 

и въвеждането в експлоатация на електролизна инсталация за 

производство на водород (Модул №1). Инсталацията е базирана на 

екологосъобразен електролизен метод, не емитира отпадъчни газове в 
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атмосферата и няма твърди отпадъци. Водородната инсталация е 

планирана като модерна, патентно защитена от фирмата производител 

система, от няколко модула. Стандартна комплектна инсталация от този 

тип включва водороден генератор (електролизьор) с токоизправителна 

система (трансформатор и токоизправителен панел), системи за 

охлаждане на електролитаи на     Н2 – газа, автоматична абсорбционна 

сушилна система, пречистваща адсорбционна система за водорода 

(специфичен каталитичен реактор). 

 

С цел да се осигурят нуждите от водород в производствения участък на 

пещ с кислороден тип на горене, се предвижда разширяване на 

инсталациите за водород (подадено уведомление за ИП до РИОСВ -

Шумен), като към вече разрешената за реализиране линия за 

производство на водород (Модул №1) се планира и разреши и нов 

мобилен Модул №2 („Мобилен водороден генератор с водна електролиза, 

модел FDQ – 50/1.0 – IV”). Съгласно проекта електролизната система 

включва три части (модула) – водороден генератор, водороден 

пречиствател, и електрически модул за управление. От инсталацията 

няма да се отделят вредни емисии в атмосферата и твърди отпадъци. Ще 

се получава незначително количество отпадъчна вода, която не изисква 

пречистване преди заустване. 

 

Към момента Инсталация за производство на водород, включваща: 

Модул №1 и Модул №2, не е въведена в експлоатация по смисъла на 

ЗУТ. 

 

 

11. Производствен капацитет на инсталациите  

 

В таблица 1.11-1 по - долу са представени определените с КР № 561-

Н0/2018г., максимални капацитети на инсталациите по Условие 2 от него 

попадащи в Приложение 4 на ЗООС, които са въведени в експлоатация, 

както и произведеното годишно количество продукция за всяка една от 

тях.  
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Таблица 1.11- 1. Капацитет на инсталациите 

 

№ Инсталация Позиция 

на 

дейността 

по Прил.4 

от ЗООС 

Капацитет 

съгласно КР № 

561-Н0/2018г. 

Kоличество 

произведена 

продукция за 

докладвания 

период t/y 

 

1 

 

Инсталация за производство на 

домакинско стъкло, включваща: 

 

- 1брой пещ регенеративен 

тип; 

 

- 1брой пещ кислороден тип. 

 

 

 

 

 

т.3.3 

 

Пещ № 1: 

 

225 t разтопено 

стъкло/24h 

 

 

 

 

109 928.021 

 

Пещ № 2: 

 

220 t разтопено 

стъкло/24h 

 

 

 

 

12. Организационна структура на фирмата отнасяща се до 

управлението на околната среда 

 

Организационната сруктура на управление в „Пашабахче България” ЕАД 

отнасяща се за 2018г. и по специално частта и свързана с управлението 

на околната среда е посочена в схемата по - долу: 
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ŞIŞECAM 

Директор завод 

Директор качество 

Ръководител отдел „Качество“ 

„Пашабахче България“ ЕАД 

Еколог 
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13. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите 

 

Инсталациите към „Пашабахче България” ЕАД са разположени на 

територията на РИОСВ гр.Шумен. 

 

14. Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени 

инсталациите 

 

Инсталациите към „Пашабахче България” ЕАД са разположени на 

територията на Басейнова Дирекция гр. Варна, Черноморски район. 

 

 

 

ІІ. Система за управление на околната среда  

 

1.Структура и отговорности  

 

В точка І.12 е представена организационната структура по отношение 

управлението на околната среда. Лицата посочени в организационната 

структура отговарят пряко за дейностите свързани със СУОС към 

дружеството.  

 

Всички инсталации, попадащи в обхвата на КР № 561-Н0/2018г. имат 

изградена система за управление на околната среда (СУОС), която е 

сертифицирана по стандарта ISO 14 001. Датите на сертификация на 

системите са посочени в таблицата по – долу: 

  

  

Инсталация Дата на сертифициране по стандарта ISO 

14 001 

Инсталация за произвпдство 

на домакинско стъкло 

Сертифицирана от месец септември 2009 г. 
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Към СУОС са изготвени списъци с персонала отговорен за изпълнение на 

дейностите по КР.  

 

2.Обучение  

 

Обучението на персонала за перида 23.03.2018 г. до 31.12.2018 г. е 

извършено съгласно изготвените планове за обучение към дружеството.  

 

3.Обмен на информация  

 

Обмена на информация се осъществява по указания в процедурите и 

инструкциите от СУОС ред.  

 

4.Документиране  

 

Изготвен е списък на документите и записите влизащи в обхвата на СУОС. 

Съставен е списък на нормативната уредба, който непрекъснато се 

поддържа актуален.  

Неизменна част от всяка инструкция е списъкът за разпространение на 

документите където е указано до кого трябва да бъде разпространен 

съответният документ.  

 

5.Упрaвление на документи  

 

Документирането се извършва в съотвествие с изготвената процедура за 

управление на документите, част от СУОС, чрез която са регламентирани 

номерацията и датирането на документите част от СУОС, кои са 

отговорните лица за одобрение на документите, кои са лицата, които 

могат да изготвят документите и да внасят промени в тях, какъв е редът и 

начинът за внасяне на промяна в документа и за новото му издаване, по 

какъв начин се регистрира промяната, по каъв начин се регистрират 

външните документи, иземването на невалидните документи, периода на 

съхранение на документите и записите и други изисквания свързани с 

управлението на документите.  
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6.Оперативно управление  

 

Изготвени са инструкциите изисквани с КР № 561-Н0/2018г., съхраняват 

се на площадката и се предоставят на компетентният орган при 

поискване.  

 

7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  

 

Съставени са инструкции и процедури за мониторинг на емисионните и 

техническите показатели, съгластно условията в КР, както и за 

установяване на несъответствията и предприемането на коригиращи 

действия. Съгласно тези инструкции се извършва оценка на 

съответствието, и при необходимост се предприемат коригиращи 

действия.  

 

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

 

За предотвратяване и контрол на аварийните ситуации е изготвен 

Авариен план съгласуван с Гражданска защита и Служба по 

противопожарна безопастност. Неизменна част от плана са разгледаните 

в него сценарии за действие в случаи на земетресния, наводнения, 

снегонавявания, обледенявания, свлачища и пожари, промишлени 

аварии, радиациона авария, трансгранични и други замърсявания, както 

и терористичен акт. Неизменна част от аварийният план са и 

евоакуационите схеми с отбелязани на тях сборните пуктове и 

безопасните пътища за евакуация. На територията на площадката са 

осигурени аварийни лични предпазни средства и средства за потушаване 

на аврията. Съставени са заповеди със списък на персонала, отговорен 

за изпълнение на действията в Аварийният план, за назначаване на 

Постояни обектови комисии и Аварийно спасителни групи за 

инсталациите както и схема за оповестяване. За докладвания период са 

проведени обучения по аварийния план и са планирани такива за 2019г.  
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9.Записи  

 

Записите се изготвят съгластно определения в процедурите и 

инструкциите ред.  

 

10.Докладване  

 

Изготвен е ГДОС за 2018г. Включително периода 01.01.2018 г. до 

22.03.2018г се докладват от „Тракияглас България“ ЕАД 

 

11.Актуализация на СУОС 

  

През 2018г. документите към СУОС бяха разгледани и където е 

необходимо актуализирани с оглед синхронизиране с издаването на КР 

№ 561-Н0/2018г.  

При актуализирането на СУОС съгласно стандарта ISO 14001 издаденото 

ни КР ни улесни в значителна степен, тъй като много точно определя 

значимите аспекти указващи влияние върху околната среда, както и 

обхвата на инструкциите включени в условията му много точно определят 

начините, по които управлението на тези аспекти трябва да бъде 

извършвано. Имайки в предвид това, комплексното ни разрешително се 

оказа една много добра основа за актуализиране на системата за 

управление на околната среда 

 

 

ІІІ. Използване на ресурси  

 

 

1.Използване на вода  

 

Използването на вода на площадката се извършва въз основа на 

актуален договор сключен с ВиК гр.Търговище. Отчитането на 

изразходваното количество вода се извършва чрез разходомерните 

устройства обозначени на генералния план в Приложение 10 от 

заявлението.  
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За намаляване на разхода на вода в произведствената дейност се 

използват следнияте метод: 

 

- Рециркулиране на охлаждащата вода за охлаждане на калъпите и 

за охлаждане на бракуваното стъкло; 

 

Основните консуматори на вода към инсталациите включени в КР № 561- 

Н0/2018г., кoито са въведени в експлоатация са посочени в таблицата по 

долу:  

 

Таблица 3.1-1. Основни консуматори на вода към инсталациите  

 

 

Освен инсталацията за производство на домакинско стъкло,като основни 

консуматори на вода в Таблица 8.1.2 от КР № 561-Н0/2018г. са посочени 

и разрешените за реализиране, и пускане в експлоатация линии за 

производство на водород – Инсталация за производство на водород 

Модул № 1 и мобилен Модул № 2, който все още не са въведени в 

експлоатация по реда на ЗУТ. Поради тази причина в Таблица 3.1-1 по – 

горе същите не са посочени, като основен консуматор на вода. 

За основните консуматори на вода посочени в Таблица 3.1-1 са 

съставени и се прилагат инструкции за ремонт и подръжка.  

С цел рационалното използване на водопроводната мрежа е съставена 

иструкции за проверка на техническото състояние на водопроводната 

мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 

отстраняване. Съгластно текста на инструкциите отговорните за 

проверката лица след извършването й попълват формуляр, в който 

накратко отразяват нарушенията в техническото състояние и наличието 

Инсталация Процес основен консуматор на вода 

за производствени нужди 

Инсталация за производство на 

домакинско стъкло (2 бр.пещи) 

Формуване 
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на течове, както и предприетите мерки за отстраняването им. В 

инструкциите са предвидени ежемесечни проверки на водоснабдителната 

мрежа. За периода 23.03.2018 г. до 31.12.2018 г. 2018г. има извършени 9 

броя проверки на инсталацията за производство на домакинско стъкло. В 

резултат на всички извършени проверки не са установени нарушения в 

техническото състояние на водоснабдителната мрежа както и течове, 

поради което не са предприемани корегиращи действия.  

 

 

В Таблица 3.1-2, са представени, за всяка една от инсталациите 

попадащи в Приложение 4 на ЗООС, по отделно, годишните количесва 

вода използвана за единица продукт. Таблиците съдържат и оценка на 

съответствието на даните с определените такива в КР № 561-Н0/2018г. 

 

Таблица 3.1-3. Използвано количество вода за производствени 

нужди включително охлаждане  

 

* Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена като 

количеството консумирана вода за периода 23.03.2018г. до 31.12.2018г. е 

разделено на количеството произведена продукция за същият период. 

 

 

В изпълнение на Условия 8.1.5.2. и 8.1.5.3. от КР № 561-Н0/2018г., са 

съставени инструкции за измерване/изчисление и документиране на 

изразходваните количества вода за производствени нужди (включително 

охлаждане) и оценка на съответствието им с определените такива в 

комплексното разрешително. Установяване на причините при възникнало 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Норма за 

ефективност 

съгласно КР 

№ 561 – 

Н0/2018 г. 

Използвано 

количество 

за отчетния 

период 

м3/година 

Годишна 

стойност на 

нормата за 

ефективност* 

Съответствие 

ВиК  гр. 

Търговище 

Не е 

приложимо 

2.27 м3/тон 159399.64 1.453 м3/тон Да 
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несъответствие и предприемане на коригиращи действия. В тези 

инструкции е предвидена ежемесечна оценка на съотвествието на 

използваните количества вода за единица продукт в инсталациите 

попадащи в Приложение 4 на ЗООС. За периода 23.03.2018 г. до 

31.12.2018 г. са извършени 9 бр. оценки на съотвествието във всяка една 

от инсталациите попадащи в Приложение 4 на ЗООС, като не са 

констатирани несъотвествия с посочените в КР норми за ефективност при 

използването на вода.  

 

 

2. Използване на енергия 

 

Отчитането на изразходваното количество електроенергия, в 

инсталациите, които са въведени в експлоатация се извършва чрез 

измервателни устройства, разположението, на които е показано на 

генерален план на площадката в Приложение 10 от заявлението за 

издаване на КР. 

 

 

В Таблица 3.2-1, по долу са представени, за всяка една от инсталациите, 

попадащи в Приложение 4 на ЗООС, годишните количества 

електроенергия и топлоенергия използвани за производството на 

единица продукт. Таблицата съдържа и оценка на съответствието на 

даните с определените такива в КР № 561-Н0/2018г. 
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Таблица 3.2-1. Консумация на енергия - Инсталация за производство 

на домакинско стъкло (два бр. Пещи) 

 

Електроенергия/Топлоенергия Годишна норма 

на ефективност 

(MWh/единица 

продукт) 

Стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност 

(MWh/единица 

продукт) * 

Съответствие 

Електроенергия 1.2722 0.28260729 Да 

Топлоенергия 6.16776 3.38430 Да 

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като 

количеството консумирана електроенергия/топлоенергия за периода 

23.03.2018г. до 31.12.2018г. е разделено на количеството произведена 

продукция за същият период. 

 

 

В изпълнение на Условия 8.2.2.1. и 8.2.2.2. от КР № 561-Н0/2018г., са 

съставени инструкции за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електро и топлоенергия и оценка на 

съотвествието им с определените в комплексното разрешително норми 

за ефективност, установяване на причините при възникнали 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. В тези 

инструкции е предвидена ежемесечна оценка на съотвествието на 

използваните количества електро и топлоенергия за единица продукт в 

инсталациите попадащи в Приложение 4 на ЗООС. За периода 

23.03.2018г. До 31.12.2018 г. са извършени 9 бр. оценки на съотвествието 

за всяка една от инсталациите попадащи в Приложение 4 на ЗООС, като 

не са констатирани несъотвествия с посочените в КР норми за 

ефективност за използване на електроенергия.  

 

В изпълнение на Условия 8.2.1.2 и 8.2.1.3 за инсталацията за 

производство на домакинско стъкло, касаещи топлопреносната мрежа 

има създадена инструкция   БЛ-О-И-102-117 “Инструкция за настройки на 
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режима на работа на пещтта“ проверки по техническото състояние на 

топлопреносната система към пещите се осъществява по следния начин, 

като непрекъснато се наблюдава за оптимален режим на работа на 

топлообменните части на пещите , като записи се водят в дневник и в 

автоматична компютърна система. Експлоатацията на непрекъснатия 

работен режим на работата на компресорите към пещите се следи 

непрекъснато и се отразява ежесменно във дневник от оператор 

подръжка пещи. За периода 23.03.2018 г. до 31.12.2018 г. не са 

установени загуби на топлоенергия и нарушения в техническото 

състояние на топлопреносната мрежа, поради което не са предприемани 

действия за тяхното отстраняване. 

 

 

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

 

Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива за 

всяка една от инсталациите упоменати в условие 2 на КР № 561-

Н0/2018г., попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС са представени 

в Таблици 3.3-1; 3.3-2; 3.3-3; 3.3-4 по долу изразени като количество за 

производство на единица продукт.  
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Таблица 3.3-1. Използване на суровини - Инсталация за 

производство на домакинско стъкло  

 

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като 

количеството консумирани суровини за периода 23.03.2018г. до 

31.12.2018г. е разделена на количеството произведена продукция за 

същия период.  

 

Таблица 3.3-2. Използване на спомагателни материали - Инсталация 

за производство на домакинско стъкло  

 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР  

Годишна 

норма на 

ефективност, 

съгласно КР 

№ 561 – 

Н0/2018 

г.(t/единица 

продукт) 

Употребено 

годишно 

количество 

(t/единица 

продукт) 

Стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност 

(t/единица 

продукт) * 

Съответствие 

Кобалтов 

оксид 

Не е 

приложимо 

0.0000025 0.166 0.00000151 Да 

Суровини Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна 

норма на 

ефективност, 

съгласно КР 

№ 561 – 

Н0/2018 

г.(t/единица 

продукт) 

Употребено  

количество 

за отчетния 

период 

(t/единица 

продукт) 

Стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност 

(t/единица 

продукт) * 

Съответствие 

Доломит Не е 

приложимо 

0.123 5217.033 0.047 Да 

Варовик Не е 

приложимо 

0.11 11054.523 0.10 Да 
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Цинков 

селенид 

Не е 

приложимо 

0.000023 1.111 0.000010 Да 

Водород Не е 

приложимо 

7.56 

(Nm3/еденица 

продукт) 

0 0 Да 

Кислород 

(течен) 

Не е 

приложимо 

52.26 

(Nm3/еденица 

продукт) 

21921496 

(Nm3/еденица 

продукт) 

 

199.41 Не 

Ацетилен Не е 

приложимо 

0.000282 20.119 0.00018 Да 

Пропилен Не е 

приложимо 

0.00145 149.04 0.00135 Да 

Пропан -бутан Не е 

приложимо 

0.0032 243.42 0.0022 Да 

Пропан - бутан 

(резервно 

гориво) 

Не е 

приложимо 

7.030 0 0(t/еденица 

продукт) 

Да 

Анхидратен 

амоняк 

Не е 

приложимо 

0.00703 177.806 0.002 Да  

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като 

количеството консумирани спомагателни суровини за периода 

23.03.2018г. до 31.12.2018г. е разделена на количеството произведена 

продукция за същия период.  
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Таблица 3.3-3. Използване на горива - Инсталация за производство 

на домакинско стъкло 

 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно 

КР  

Годишна 

норма на 

ефективност, 

съгласно КР 

№ 561 – 

Н0/2018 г. 

Употребено 

годишно 

количество 

Стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност 

* 

Съответствие 

Природен 

газ 

Не е 

приложимо 

350 

(Nm3/еденица 

продукт) 

35 263 481 

 

320.787 

Nm3/еденица 

продукт 

 

Да 

Пропан - 

бутан 

(резервно 

гориво) 

Не е 

приложимо 

0.47 

(t/еденица 

продукт) 

0 0(t/еденица 

продукт) 

Да 

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като 

количеството консумирани и горива за периода 23.03.2018г. до 

31.12.2018г. е разделена на количеството произведена продукция за 

същия период.  
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Таблица 3.3-4. Използване на суровини, спомагателни материали, 

горива - Инсталация за производство на водород  

 

Суровини 

спомагателни 

материали, 

горива 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна норма 

на 

ефективност, 

съгласно КР № 

561 – Н0/2018 

г.(Nm3/еденица 

продукт) 

Употребено 

годишно 

количество 

Стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност 

* 

Съответствие 

Природен газ Не е 

приложимо 

350(Nm3/еденица 

продукт) 

0.00 0.00 Да 

Пропан - 

бутан 

(резервно 

гориво) 

Не е 

приложимо 

0.47 (t/еденица 

продукт) 

0.00 0.00 Да 

* Стойността на годишната нормата за ефективност е изчислена като 

количеството консумирани суровини и горива за периода 23.03.2018г. до 

31.12.2018г. е разделена на количеството произведена продукция за 

същия период.  

 

 

Освен горе описаните суровини, горива и спомагателни материали в 

различните технологични модули на „Пашабахче България“ ЕАД се 

използват и други опасни вещества. Информация за използваните 

други опасни вещества е представена в следващата таблица 3.3-5 
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Таблица 3.3-5. Използване на спомагателни вещества - различните 

технологични модули на „Пашабахче България“ЕАД (Декорация) 

 

Суровини 

спомагателни 

материали, 

горива 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна 

норма на 

ефективност, 

съгласно КР 

№ 561 – 

Н0/2018г 

Употребено 

годишно 

количество* 

Стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност  

Съответствие 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V37300-64-64 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V3759-64-64 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V3732-64-64 

 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V3702-64-64 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Прах от 

емайлирано 

стъкло 392167 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Прах от 

емайлирано 

стъкло 394203 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V3706-64-64 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 
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Термопласичен 

стъклен емайл 

V3731-64-64 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V3733-64-64 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V3749 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Термопласичен 

стъклен емайл 

V3751-64-64 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител 

GSGC Green 

VM 1231 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител 

GSGC Green 

11642-D 

DRM5KG 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител CK 

002-1 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител CK 

0051-1 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител CK 

006-1 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител CK 

031-1 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител 

UVGL 425 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 
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Оцветител 

UVGL 435 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител 

UVGL 455 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Оцветител 

UVGL 485 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Течен 

оцветител 

СВ80RED32 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Втвърдител 

РХ-750 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

Лак за 

пръскане Н2-

750 

Не е 

приложимо 

Не е 

приложимо 

- - Да 

 

 

 

В Таблица 3.3-6 по доло е представена оценката на съответствието на 

използваните суровини, спомагателни материали и горива за влезлите в 

експлоатация инсталации, по условие 2 от КР № 561-Н0/2018г. 
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Таблица 3.3-6 Оценка на съотвествието на използваните суровини, 

спомагателни материали и горива за инсталацията за производство 

на домакинско стъкло за периода 23.03.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 

Използваните 

суровини, 

спомагателни 

материали и горива 

Брой 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети мерки 

Доломит 9 0 - 

Варовик 9 0 - 

Кобалтов оксид 9 0 - 

Цинков селенид 9 0 - 

Водород 9 0 - 

Кислород* 9 9 действие по 

актуализиране на КРи 

оптимизиране на РН 

Ацетилен 9 0 - 

Пропилен 9 0 - 

Пропан-бутан 9 0 - 

Анхидратен амоняк 9 0 - 

Природен газ 9 0 - 

Пропан-бутан (резервно 

гориво) 

9 0 - 

*Причината за констатираното несъответствие е,че има промяна на 

състава на кислород-газовата смес на пещ Б (кислороден тип на горене). 

Предприети са действия за актуализиране на КР и съответно 

оптимизиране на разходните норми. 
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4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти  

 

За всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече 

категории на опасност съгластно, Регламент (ЕО) 1272/ 2008 

относнокласифицирането, 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, отговарящи на 

изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/ 2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH). Съхранението на химичните вещества и смеси се извършва 

съгласно условията за съхранение посочени в ИЛБ и Наредбата за реда 

и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, в указните 

за целта места. Информационите листове за безопасност са 

разпространени по работните места, на които се използват съответните 

вещества и смеси и е осигурен достъпът до тях на работещите с химични 

вещества. Създадена е и електронна база данни с информационните 

листи за безопасност до която имат достъп всички работещи. За 

съораженията и площадките за съхранение на суровини спомагателни 

материали и горива, които са инсталирани и се експлоатират на 

територията на „Пашабахче България” ЕАД, са съставени съответните 

инструкци, в които е определена периодичноста на извършваните 

проверки. Обобщени данни от проверките са представени в Таблица 3.4-

1 по долу. 

  

Съдовете под налягане се експлоатират съгластно изискванията на 

Наредба 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи 

под налягане, като за целта са заведени ревизиони книги, а самите съдове 

подлежът на периодична проверка от експертите към службата по 

Държавен технически надзор.  

 

В изпълнение на условие 8.3.6.1 е изготвена инструкция за поддръжка и 

периодична проверка на съответствието на съораженията и площадките 

за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с 
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експлоатационните изискваня и условията на КР, установяване на 

причините при възникнали несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. За периода 23.03.2018г. до 31.12.2018г. са правени 

2 бр. Оценки на съответствието. Не са констатирани несъответствия и 

няма предприети мерки за отстраняването им. 

 

В Таблица 3.4-1 по долу е представена информация за извършените 

проверки на резервоарите разположени на открито. 

 

Таблица 3.4-1. Обобщени данни от извършените провеки по условие 

8.3.6.1 от КР 3-Н2/ 2013г.  

 

 

ІV. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда  

 

 

1.Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) и PRTR 

  

Докладването свързано с оценка на емисиите в атмосверният въздух, 

водните обекти и преносът на замърсители извън площадката, съгластно 

Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ е представено в 

Приложение 1, Таблица 1 във формата, побликуван в образеца на ГДОС. 

Технологично 

съоражение 

Брой на 

извършените 

проверки 

Брой на 

установените 

несъответствия 

Причини за 

несъответствията 

Предприети 

коригиращи 

действия 

Ацетиленова 

бутилкова 

станция 

365 0 - - 

Резервоар за 

съхранение на 

пропилен 

Непрекъснато 

наблюдение 

0 - - 

Резервоар за 

амонячна вода 

Непрекъснато 

наблюдение 

0 - - 
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Всички останали таблици определени с формата на ГДОС са представени 

също в Приложение 1.  

 

2.Емисии на вредни вещества в атмосферният въздух  

 

Данните от докладването на емисиите в атмосферния въздух освен в 

Таблица 1 от Приложение 1 са представени и в Таблици 2 от същото 

приложение.  

 

 

През месец декември на 2018г. бяха направени собствени периодични 

измервания (СПИ) на изпускащите устройства: ТW1 (комин към два бр. 

пещи); ТW7 (процес на хромиране); ТW9 (процес на приготвяне на 

шихтата); ТW21 (възел декорация); ТW21-2 (възел декорация, 

боядисване на дъното на чашите-охлаждане); ТW21-3 (възел декорация, 

боядисване на дъното на чашите, кабина за нанасяне на боя); ТW21-4 

(възел декорация–кабина нанасяне на боята);  ТW21-5 (възел декорация, 

печатна машина); ТW21-7 (възел декорация, изпичане на боята) към 

Инсталацията за производство на Домакинско стъкло. Измерванията бяха 

извършени от Лаборатория „Липгей” към „Пехливанов Инжинеринг” ООД. 

Резултатите от проведените СПИ са представени в таблица 2 от 

Приложение 1  

 

Съгласно условие 9.1.2, от КР № 561-Н0/2018г., са съставени 

технологични инструкции за експлоатация и подръжане на оптимални 

стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален 

работен режим на пречиствателните съоръжения, в които са определени 

-контролираните параметри, оптималната им стойност, честотата на 

мониторинга им, оборудването за мониторинг. Инструкциите се отнасят 

за ръкавни филтри (към изпускащо устройство TW/9- 4бр. - процес на 

приготвяне на шихтата), скрубер (към изпускащо устройство TW/7- 1бр. - 

процес на хромиране), съоръжение за пречистване на отпадъчните газове 

към пеща за домакинско стъкло състоящо се от електростатичен филтър 

и селективна каталитична редукция (към изпускащо устройство TW/1–2бр. 

Пещи, кислороден и регенеративен тип към инсталация за производство 
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на домакинско стъкло). Съгластно тези инструкции работниците попълват 

даните на контролираните параметри във формуляри, като за ръкавните 

филтри, електростатичният филтър и селективната каталитична редукция 

(SCR) това се извършва веднъж на смяна или веднъж на две седмици, а 

за скрубера веднъж на ден.  

 

В Таблица 4.2.-1 са представени резултатите от проведените за периода 

23.03.2018г. до 31.12.2018г. проверки на контролираните параметри на 

пречиствателните съоръжения.  

 

 

Таблица 4.2.-1 Контролирани параметри на пречиствателните 

съоръжения към инсталацията за производство на домакинско 

стъкло  

 

Контролирани 

параметри 

Брой проверки Установени 

несъответствия 

Коригиращи 

действия 

Ръкавни филтри – 

честота на почистване 

на филтъра 

(стръскване) 

852 0 – 

Скубер pH 284 0 – 

Електростатичен 

филтър и SCR 

284 0 – 

 

В изпълнение на условие 9.6.2.6. в РИОСВ - гр. Шумен са представени 

доклади от извършените СПИ на изпускащите устройства ТW1; ТW7; ТW9; 

ТW21; ТW21-2; ТW21-3; ТW21-4; ТW21-5; ТW21-7 към Инсталацията за 

производство на Домакинско стъкло. В РИОСВ - гр. Шумен са представени 

и месечни, и годишен доклад за извършените СНИ при изпускащо 

устройство TW/1. Данни за резултатите от проведените СПИ и СНИ са 

представени и в Таблици 2 от Приложение 1, към настоящия доклад. 
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В изпълнение на Условие 9.6.2.6 информация за всички вещества и 

техните количества свързани с прилагането на Европейският регистър за 

изпускането и преносът на замърсители (ЕРИПЗ) е представена в 

Таблица 1 от Приложение 1 към настоящия ГДОС.  

 

По Условие 9.6.2.3. не са документирани мерки за предотвратяване/ 

намаляване на неорганизираните емисии понеже такива не са били 

установени през изминалата 2018 г. при изпълнение на Условие 9.3.2.  

 

По Условие 9.6.2.4. не са документирани оплаквания за миризми в 

резултат от дейностите, извършвани на площадката, понеже такива не са 

постъпвали през изминалата 2018г.  

 

Съгласно Условие 9.6.2.7. в Таблици 4.2-2 по долу са представени данни 

за емитираните количества замърсители във въздуха, за производството 

на единица продукт, изчислени съгласно условие 6.12. за инсталацията 

за производство на домакинско стъкло. За изчисляване на годишното 

количество замърсител са използвани указанията на Ръководството за 

прилагане на ЕРИПЗ.  

 

Таблица 4.2-2 Количества замърсители във въздуха за 

производството на домакинско стъкло  

 

Замърсител Годишно 

количество 

замърсител 

(кг/год) 

Годишно 

количество 

произведена 

продукция 

Количество 

замърсител за 

еденица продукт 

(кг/тон стъкло) 

Прах 371 109 928.021 0.00337 

SO2 14 365 109 928.021 0.1306 

NOX 35 917 109 928.021 0.3267 

HCL 0 109 928.021 0 

H2F 0 109 928.021 0 
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3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

Данните от докладването на емисиите в отпадъчните води освен в 

Таблица 1 от Приложение 1 са представени и в Таблици 3 от същото 

приложение. Производствените (след пречистване) и битово - 

фекалните (без пречистване) отпадъчни води от площадката на 

„Пашабахче България“ЕАД се заустват през точка на заустване Dpbwdw 

в градската канализационна система на гр. Търговище, завършваща с 

ГПСОВ. Потока от охлаждащи и дъждовни води без пречистване се 

зауства през точка на заустване Dmix, в река Карамеше, водоприемник 

от втора категория по поречието на река Врана. 

 

 

3.1 Производствени отпадъчни води 

 

В текста по долу е представена информация за всеки един поток 

производствени отпадъчни води генерирани от дейността на 

Инсталацията за производство на Домакинско стъкло. 

 

Производственните отпадъчни води се генерират преди всичко по време 

на процеса на хромиране и по време на циркулация на охлаждащата вода 

в линията за производство на домакинско стъкло. Отпадъчните води се 

HF 0 109 928.021 0 

CO 3037 109 928.021 0.0276 

Co+Ni+Se 0 109 928.021 0 

Cr+Cu 0 109 928.021 0 

Co+Ni+Se+Cr+Cu 0 109 928.021 0 

Cd+Co+Cr 0 109 928.021 0 
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генерират и от други процеси като поливане на плунжера и поливане на 

устройството за рязане. Всички генерирани отпадъчни води се насочват 

към пречиствателната станция. Отпадъчните води от тези процеси се 

пречистват в два броя пречиствателни станции за производствени 

отпадъчни води (съществуваща и нова), след което се отвеждат до точка 

на заустване. Производствените отпадъчни води получени в резултат от 

дейността на инсталацията за производство на домакинско стъкло, след 

пречистване в две химически ПСОВ се заустват в градската 

канализационна система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ, през 

точка на заустване D 15 с координати Х 9527573,960 и У 4691367,580. За 

контрол на качеството на пречистените води е определена пробонаборна 

точка D 1 разположена на изхода на двете химически пречиствателни 

станции към Инсталацията за производство на Домакинско стъкло, преди 

смесване с другите потоци отпадъчни води. 

 

В съществуващата ПСОВ са инсталирани два рН метри и един редокс 

метър с цел извършване на непрекъснат мониторинг на пречиствателният 

процес. Освен това е съставена технологична инструкция включваща 

изискваното от КР № 561-Н0/2018г., съдържание и е сведена до лицата 

отговарящи за подръжката и състоянието на химическата ПСОВ. Тази 

инструкция е съставена на база на инструкцията получена от фимата 

изградила химическата ПСОВ.  

 

В новата ПСОВ са инсталирани четири броя рН метри с цел извършване 

на непрекъснат мониторинг на пречиствателният процес. Съставена е 

технологична инструкция включваща изискваното от КР № 561-Н0/2018г., 

съдържание и е сведено до лицата отговарящи за подръжката и 

състоянието на химическата ПСОВ. Тази инструкция е съставена на база 

на инструкцията получена от фимата изградила химическата ПСОВ.  

Съставена е и Процедура за наблюдение и измерване, вкючваща 

списъкът на инструкциите част от СУОС и формулярите към тях чрез 

които се води отчетност, длъжностите, до които трябва да бъдат сведени 

данните, както и мерките, които трябва да бъдат предприети когато това 

се налага.  
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Съгласно изготвената в съотвествие с условията на КР Инструкция за 

периодична проверка на канализационата мрежа, за изминилата 2018г. 

(периода 23.03.2018г. до 31.12.2018г.) са извършени 9 броя проверки, като 

в резултат от тях няма установени течове или регистрирани повреди. В 

съответствие с условията в КР № 561-Н0/2018г., са заведени и дневници 

за ежедневно заустваните водни количества. Отчитането на водните 

количества се извършва чрез разходомерно устройство монтирано преди 

смесването на потока производствени отпадъчни води с другите потоци 

отпадъчни води.  

 

В Приложение 1 Таблици 3.1 са посочени резултатите от извършеният 

мониторинг в точка D1 през 2018г. (периода 23.03.2018г. до 31.12.2018г.) 

 

 

 

В Таблица 4.3.1- 1 по долу са докладвани броя на извършените проверки 

на контролните параметри на съществуващата ПСОВ към Инсталацията 

за производство на Домакинско стъкло, установените несъответствия, 

предприетите/ планираните корегиращи действия, а в Таблица 4.3.1-2 

броя на извършените проверки на контролните параметри на новата 

ПСОВ към Инсталацията за производство на Домакинско стъкло, 

установените несъответствия, предприетите/ планираните корегиращи 

действия. 

 

Резултатите от оценката на съотвествието на стойностите на 

показателите на отпадъчните води с посочените в КР емисионни норми 

от извършеният през 2018 г. мониторинг са представени в Таблица 

4.3.1-3.  
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Таблица 4.3.1-1 Резултати от оценка на съответствието на контролните параметри с 

определените оптимални стойности в съществуващата ПСОВ 

 

 

 

Наблюдавани параметри Оптимална 

стойност на 

наблюдаваният 

параметър  

 

Измерени 

стойности на 

наблюдаваните 

параметри  

 

Брой 

проверки  

 

Брой 

несъответствия  

 

Коригиращи 

действия  

 

рН в киселинният резервоар 

2 2,5 
248 

Не са 

установени 
- 

рН в резервоара за бързо 

разбъркване 

7-8 7,62 
284 

Не са 

установени 
- 

MV в резервоара за NaHSO3 

60 57 
284 

Не са 

установени 
- 
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Таблица 4.3.1-2 Резултати от оценка на съответствието на контролните параметри с 

определените оптимални стойности в новата ПСОВ 

 

 

Наблюдавани параметри Оптимална 

стойност на 

наблюдаваният 

параметър  

 

Измерени 

стойности на 

наблюдаваните 

параметри  

 

Брой 

проверки  

 

Брой 

несъответствия  

 

Коригиращи 

действия  

 

pH дозиране на железен 

трихлорид преди DAF 

резервоара 

4,8 - 5,2 5 852 0 - 

pH дозиране на коагулант 8 – 8,2 8,1 852 0 - 

pH дозиране на хидратна 

вар 

9,1 – 9,2 9,1 852 0 - 

pH дозиране на киселина 7 - 7,6 7,4 852 0 - 
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В Таблица 4.3.3-2 са представени резултатите от оценката на 

съотвествието на стойностите на показателите на отпадъчните

води с посочените в КР емисионни норми от извършеният собствен 

мониторинг за периода 23.03.2018г. до 31.12.2018г. 

 

Таблица 4.3.1-2 Резултати от оценка на съответствието на 

показателите с определените такива в КР- при заустване в градска 

канализационна система завършваща с ГПСОВ. Точка D1 

 

Наблюдавани 

параметри 

Брой на 

извършените 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

pH 3 0 - 

Неразтворени 

вещества 

3 0 - 

ХПК 3 0 - 

Нефтопродукти 3 0 - 

Сулфати 3 0 - 

Хром 

(тривалентен) 

3 0 - 

Хром 

(шествалентен) 

3 0 - 

Анийон активни 

детергенти 

3 0 - 

 

 

 

В изпълнение на Условие 10.6.5. в Таблица 4.3.1-4 са представени данни 

за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през 

точка D1 за производството на единица продукт от инсталацията за 

производство на домакинско стъкло за периода 23.03.2018г. до 

31.12.2018г. Посочените количества не са включени в докладването по 

ЕРИПЗ, за да се избегне двоино докладване на посочените параметри. 
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На територията на „Пашабахче България“ ЕАД се намира пробонаборна 

точка Dpbwdw - смесен поток отпадъчни води след пречистване (D1) и 

битово-фекални води (на „Пашабахче България“ ЕАД и „Тракия глас 

България“ ЕАД), която се явява последната точка преди смесване с 

другите потоци отпадъчни води за която се изисква докладва съгластно 

Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. 

 

Таблица 4.3.1-4 Количества замърсители за единица произведено 

домакинско стъкло т.D1 

 

Параметър 

 

Количество 

замърсител 

кг/година 

Продукция 

продукт/година 

Количество 

замърсител за 

еденица продукт 

кг/еденица 

продукт 

Неразтворени 

вещества 

2814.3 109 928.021 0.0256 

ХПК 4551.4 109 928.021 0.0414 

Нефтопродукти 17.1 109 928.021 0.000155 

Сулфати  2430.2 109 928.021 0.022 

Хром (тривалентен) 0 109 928.021 0 

Хром (шествалентен) 0 109 928.021 0 

Анийон активни 

детергенти 

0 109 928.021 0 

ТОС* 1517.2 109 928.021 0.014 

*ТОС е изчислен като 1/3 от стоиността на ХПК 

 

3.2 Смесен поток отпадъчни води след пречистване и битово-

фекални води 

 

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката на „Пашабахче 

България“ЕАД, без пречистване се заустват в градска канализационна 

система на гр. Търговище, завършваща с ГПСОВ, през точка на заустване 

D 15 с координати Х 9527573,960 и У 4691367,580. Преди окончателно 

зауствене потока от битово-фекалните отпадъчни води се смесва с потока 
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от пречистените, през двете химически пречиствателни станции 

промишлени води. За контрол на качеството на смесения поток (битово-

фекални и отпадъчни води след пречистване) е определена 

пробонаборна точка Dpbwdw, която се явява последната точка, на 

територията на „Пашабахче България“ЕАД, преди заустване в градска 

канализационна система завършваяа с ГПСОВ. 

 

В Таблица 4.3.2-1 са представени резултатите от оценката на 

съотвествието на стойностите на показателите на смесен поток 

отпадъчни води след пречистване и битово-фекални води, с посочените 

в КР емисионни норми от извършеният собствен мониторинг за периода 

23.03.2018г.до 31.12.2018г.  

 

Таблица 4.3.2-1 Резултати от проверка на съответствието на 

показателите с определените такива в КР-при заустване в градска 

канализационна система завършваща с ГПСОВ. Tочка D pbwdw 

 

Наблюдавани 

параметри 

Брой на 

извършените 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

pH 3 0 - 

Неразтворени 

вещества 

3 0 - 

ХПК 3 0 - 

БПК5 3 0 - 

Нефтопродукти 3 0 - 

Сулфати 3 0 - 

Хром 

(тривалентен) 

3 0 - 

Хром 

(шествалентен) 

3 0 - 

Анийон активни 

детергенти 

3 0 - 

Общ азот 3 0 - 
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Амонячен азот 3 0 - 

Общ фосфор 3 0 - 

 

В изпълнение на Условие 10.6.5. в Таблица 4.3.2-2 са представени данни 

за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води през 

точка Dpbwdw за производството на единица продукт от инсталацията за 

производство на домакинско стъкло за периода 23.03.2018г. до 

31.12.2018г. За посочените количества се изисква докладване съгластно 

Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. 

 

Таблица 4.3.2-2 Количества замърсители за единица произведено 

домакинско стъкло т.Dpbwdw 

 

Параметър 

 

Количество 

замърсител 

кг/година 

Продукция 

продукт/година 

Количество 

замърсител за 

еденица продукт 

кг/еденица 

продукт 

Неразтворени 

вещества 

16163,462 109 928.021 0,147 

ХПК 20486,624 109 928.021 0,186 

БПК5 3710,176 109 928.021 0.034 

Нефтопродукти 643,635 109 928.021 0,0059 

Сулфати  13165,479 109 928.021 0,119 

Анийон активни 

детергенти 

388,762 

 

109 928.021 0.004 

ТОС* 6828,875 109 928.021 0,062 

Общ Азот 2659,223 109 928.021 0,242 

Амониев Азот 0,01 109 928.021 0,00000009 

Общ фосфор 216,158 109 928.021 0,002 

*ТОС е изчислен като 1/3 от стоиността на ХПК 
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3.3 Смесен поток от охлаждащи и дъждовни води 

 

Като смесен поток от охлаждащи и дъждовни води през точка на 

заустване D2 с координати: N 431638,639; E 263148,189 в  река Карамеше, 

водоприемник от втора категория, по поречието на река Врана се заустват 

без пречистване смесен поток от дъждовни води на „Пашабахче 

България“ ЕАД и охлаждащи и дъждовни води на „Тракия Глас 

България“ЕАД . За контрол на качеството на смесения поток охлаждащи 

и дъждовни води е определена пробонаборна точка Dmix разположена 

преди смесване с другите потоци отпадъчни води. В приложение 1 

таблици 3 са посочени резултатите от извършеният месечен мониторинг 

в точка Dmix, а в Таблица 4.3.3-1 са представени данни за емитираните 

количества на замърсителите в отпадъчните води през точка Dmix за 

производството на единица продукт от инсталацията за производство на 

домакинско стъкло за периода 23.03.2018г. до 31.12.2018г. При 

направените изчисления са включени резултатите от контролния 

мониторинг на РИОСВ-Шумен от 20.06.2018г. и 13.08.2018г. За 

посочените количества се изисква докладване съгластно Решението на 

Европейската комисия по ЕРЕВВ. 

 

 

Таблица 4.3.3-1 Количества замърсители за единица произведено 

домакинско стъкло т.Dmix 

Параметър 

 

Средна 

стойност 

Количество 

замърсител 

кг/година 

Продукция 

продукт/година 

Количество 

замърсител за 

еденица продукт 

кг/еденица продукт 

Дебит** 28m3/h - 

 

109 928.021 - 

pH 7,92 - 109 928.021 - 

Температура  19,92 - 109 928.021 - 

ХПК 38,675 5744,475 109 928.021 0,052 

Неразтворени 

вещества 

23,98 287,75 109 928.021 0,0026 



 
 
 

 

 
  

         PASABAHCE BULGARIA EAD 

 

 
District “Vabel” Industrial Area  
7700 Targovishte, Bulgaria 

T +359 601 47611 
F +359 601 47712 

 
pasabahce.com.tr 

50 
 

*ТОС е изчислен като 1/3 от стоиността на ХПК 

**Изчислено по Qмакс.год.:190 895m3/y 

 

 

В Таблица 4.3.3-2 са представени резултатите от оценката на 

съотвествието на стойностите на показателите на смесен поток от 

дъждовни и охлаждащи води с посочените в КР емисионни норми от 

извършеният собствен мониторинг за периода 23.03.2018г.до 31.12.2018г.  

 

 

Таблица 4.3.3-2 Резултати от проверка на съответствието на 

показателите с определените такива в КР-при заустване в градска 

канализационна система завършваща с ГПСОВ. Tочка Dmix 

 

Наблюдавани 

параметри 

Брой на 

извършените 

проверки 

Установени 

несъответствия 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

Дебит  9 0 - 

pH 9 0 - 

Температура  9 0 - 

Неразтворени 

вещества 

9 0 - 

ХПК 9 0 - 

Нефтопродукти 9 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтопродукти 0,129 1,55 109 928.021 0,000014 

ТОС* 12,891 1914,825 109 928.021 0,0174 
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4. Управление на отпадъците 

 

Информация за количествата образувани, времено съхранени и 

предадени извън площадката отпадъци е представена в Таблици 4 от 

Приложение 1.  

Производствените и опасни отпадъци, които не са образувани през 2018г. 

са посочени в Приложение 1, Таблици 4 Образуване на отпадъци, като в 

колонта за реално измереното годишно количество е посочена стойност 

0.  

 

В изпълнение на Условие 11.9.4 в Табица 5 от Приложение 1 е 

представена информация, за отпадъците, които се оползотворяват (R5-

рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) в 

Инсталацията за производство на Домакинско стъкло, вкючително и 

техните количества.  

 

Резултатите от съответствието на количествата образувани, времено 

съхранени и предадени извън площадката отпадъци, оползотворени на 

територията на площадката отпадъци и нормите за ефективност с 

определените такива в КР, са представени в Таблица 4.4-1 по долу.  

 

Таблица 4.4-1 Оценка на съответствието на колич

ествата отпадъци и дейностите извършвани с тях- Инсталация за 

Домакинско стъкло  

 

 

Показатели за 

съответствие 

Брой проверки Установени 

несъответствия 

Коригиращи мерки 

Количество на 

отпадъци 

9 0 - 

Оползотворяване (в т.ч 

и рециклиране на 

отпадъците) 

9 0 - 
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Предварително 

съхраняване 

9 0 - 

Транспортиране 9 0 - 

Обезвреждане на 

отпадъците 

9 0 - 

 

 

 

В изпълнение на Условие 11.9.3 в Таблица 4.4- 2 по долу е представена 

информация за количествата отпадъци подлагани на дейност R 13 

(съхраняване на отпадъци до последващо предаване за оползотворяване 

или обезвреждане), към 31 декември на отчетната година, както и срокът 

им на съхранение. 
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Таблица 4.4–2 Съхраняване на отпадъци 

 

 

Отпадък Код Налични 

количества към 

31.12.2018г. тон 

Срок на съхранение 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталацята за производство на Домакинско стъкло 

Прахови частици и прах (суровини за шихта) 10 11 05 0 - 

Отпадъчна смес преди термично обработване, 

различна от упомената в 10 11 09 (прах от 

ръкавни филтри)  

10 11 10 0 - 

Отпадъчна смес преди термично обработване, 

различна от упомената в 10 11 09 (разпилени 

остатъци от шихта)  

10 11 10 0 - 
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Отпадъчно стъкло различно от упоменатото в 10 

11 11 (стъклени трошки) 

10 11 12 0 - 

Твърдиотпадъци от пречистване на димни 

газове, различни от упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 1.600 От 1 до 3 год. 

Опасни отпадъци,образувани от Инсталацята за производство на Домакинско стъкло 

Отпадъчни бой и лакове, съдържащи органични 

разтворители или други опасни вещества 

08 01 11* 0 - 

Отпадъчно стъкло под форта на малки частици 

стъклен прах, съдържащо тежки метали 

10 11 11* 0.100 До 3 год. 

Утайки, съдържащи опасни вещества от други 

видове пречистване на промишлениотпадъчни 

води 

19 08 13* 46.700 От 1 до 3 год.  

Производствени отпадъци образувани от цялата площадка 

Oтпадъци, неупоменати другаде 

(гумени транспортни лентии пневматични 

маркучи) 

07 02 99 0 - 
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Нехлорирани хидравлични масла на минерална 

основа 

13 01 10 * 0.100 До 1 год. 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа 

13 02 05 * 0.150 До 1 год. 

Синтетични моторни и смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 06* 0.100 До 1 год. 

Масла от маслено- водни сепаратори 13 05 06 * 0.100 До 1 год. 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 0 - 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0 - 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 0 - 

Опаковки съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества 

15 01 10 * 0.500 До 1 год. 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 (от ръкавни филтри) 

15 02 03 0 - 
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Абсорбенти, филтърни материали (включително 

маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества (кърпи за изтриване замърсени 

с бой,лакове и др.) 

15 02 02* 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали (включително 

маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества (отпадъци от активен въглен) 

15 02 02* 0 - 

Абсорбенти, филтърни материали (включително 

маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи 

за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества (отпадъци от филтри с натриев 

сулфат,цинков селенид,кобалтов оксид от 

ръкавни филтри) 

15 02 02* 0 - 

Излязло от употреба оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 0 - 
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Оловни акумолаторни батерии 16 06 01 * 0 - 

Ni- Cd батерии 16 06 02 * 0 - 

Отработени катализатори, съдържащи опасни 

преходни метали или опасни съединения на 

преходните метали 

16 08 02* 0 - 

Облицовъчни и огнеупорни материали от 

неметалоргични процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 (облицовачни материали 

от пещи) 

16 11 06 0 - 

Облицовъчни и огнеупорни материали от 

неметалоргични процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05 (огнеупорни тухли) 

16 11 06 0 - 

Смеси от метали 17 04 07 0 - 

Кабели различни от упоменатите в 17 04 10 17 04 11 2.756 До 1 год. 

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е 

обект на специални изисквания, с оглед 

18 01 03 * 0 - 
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предотвратяване на инфекции 

Наситени или отработени йоннообменни смоли 19 08 06* 0 - 

Луминесцентни тръби и други отпадъци 

съдържащи живак 

20 01 21 * 0 - 
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5. Шум 

 

В предвид периодичноста (веднъж на 2 години) заложена в КР № 561-

Н0/2018г. за извършване на наблюдения на общата зукова мощност на 

площадката, еквивалентите нива на шум в определени точки по оградата 

на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие, 

през 2018г. бяха извършени необходимите измервания, като резултатите 

от тях са представени в Таблица 6 от Приложение 1 от ГДОС. Измервания 

бяха проведени от Лаборатория за изпитване “Мобил Лаб -Русе“ 

 

През изминалата 2018г. в „Пашабахче България“ ЕАД не са постъпвали 

жалби относно шум от живущи около площадката. 

 

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Няма замърсители, които да са изпускани директно в почвата на 

територията на инсталациите, както и няма докладвания за замърсяване 

в следствие на възникнал инцидент през 2018г. Към момента на 

територията на „Пашабахче България” ЕАД няма данни от акредитирана 

лаборатория за наличие на каквито и да са замърсявания на почвите. В 

изпълнение на условие 13.3.1 от КР №561-Н0/2018 за периода 

23.03.2018г. до 31.12.2018г. беше извършен мониторинг на почвите за 

мониторингови пунктове МР1; МР2; МР3; МР4; МР6. Измерванята са 

извършени от лаборатория СЖС България по метод БДС ISO 5667-

11:2002., и от Лаборатория за изпитване и калибриране „Липигеи“, към 

„Пехливанов Инженеринг“ ООД, гр. София по метод БДС EN ISO 9377- 

2:2004; ФМ 05/14:2017;  БДС EN ISO 11885:2009. Резултатите от 

измерванята са представени в Таблица 7 от Приложение 1 към настоящия 

доклад. 

  

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съотвествието на 

данните от мониторинга на почвите и установеното базово състояние по 

показателите определени с КР. Инструкцията регламентира и реда за 



 
 
 

 

 
  

         PASABAHCE BULGARIA EAD 

 

 

District “Vabel” Industrial Area  
7700 Targovishte, Bulgaria 

T +359 601 47611 
F +359 601 47712 

 
pasabahce.com.tr 

60 
 

документиране на резултатите от периодичната оценка на съотвествието 

на количеството замърсители в почвата и базовото състояние, реда за 

установяване на причините за регистрираните несъотвествия, както и 

реда и начина за предприемане на корегиращи действия. При оценката 

на съотвествието на резултатите от извършения през 2018г. мониторинг 

не са констатирани несъотвествия. 

 

Изготвени са инструкции за периодична проверка за течове от 

тръбопроводи и оборудвне разположени на открито, отстраняване на 

причините и отстраняване на течовете. За периода 23.03.2018г. до 

31.12.2018г. са извършени 9 проверки, като в резултат от проверките не 

са установени течове. Резултатите от проверките на резервоарите 

разположени на открито са представени в Табллица 3.4-1. 

 

Съгластно изготвената Инструкция за периодична проверка на 

канализационата мрежа. За периода 23.03.2018г. до 31.12.2018г. са 

извършени 9 проверки, като в резултат от проверките не са установени 

течове. 

 

Изготвени са инструкции включващи начина на действие при евентуален 

разлив на вещества/ препарати, както и начина на третиране на 

отпадъците от ограничаването/ събирането на разлива. Инструкцията се 

прилага в случай на установен разлив на вещества/ препарати. 

 

7. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие 

с условията на КР 

 

„Пашабахче България“ ЕАД няма инвестиционна програма за привеждане 

в съответствие. 

 

8. Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях 

 

През 2018г. не е прекратявана работата на инсталациите или на части от 

тях. 
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9. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

За изминалата 2018г. На територията на „Пашабахче България“ ЕАД не 

са възниквали аварии и не са постъпвали официално оплакваня, и 

възражения свързани с околната среда 

 

10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е издадено КР 

 

За изминалата 2018г. в „Пашабахче България” ЕАД не са постъпвали 

официално оплаквания или възражения свързани с дейността на 

инсталациите, за който е издадено КР. 
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11. Подписване на годишния доклад 

 

 

 

Декларация 

 

 

Удостоверявам верноста, точноста и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително № 561-Н0/2018г., на „Пашабахче 

България” ЕАД 

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица.  

 

 

 

 

 

 

Подпис:                                                                                Дата: 21.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Име на подписващия 

Инж.Гюлюмсер Хамзова 

 

Длъжност в организацията 

Директор Качествен Контрол 
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Приложение 1 

(таблици съгласно приложение 1 на образец на Годишен Доклад за 

изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексно 

разрешително) 
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Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

 

№ CAS № Замърсител Емисионни прагове (колона1) Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън 

площадка 

(колона2) 

Праг за 

производство,

обработка, 

Или употреба 

(колона3) 

Във въздух (1а) Във води (1б) В 

почва 

(1в) 

Кg/год. Кg/год. Кg/год. Кg/год. Кg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден 

оксид (CO) 

500 000 

(3037,278)1 М 

 

- - - * 

3# 124-38-9 Въглероден 

диоксид (CO2 ) 

(82 008 000)3  С - - - * 

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 

(139,4387)1 М 

- - - 10 000 
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8#  Азотни оксиди 

NOx 

100 000 

(35917.22485)2 М 

 

- - - * 

11#  Серни оксиди 

SOх*** 

150 000 

(14364.92584)2 М 

 

- - - * 

12#  Общ азот - 50 000 

(2659.22832)4 М 

 

50 000 10 000 10 000 

13#  Общ фосфор - 5 000 

(216.15808)4 М 

 

5 000 10 000 10 000 

18# 7440-43-9 Кадмии и 

съединенията 

му кото Cd 

10 5 

(< 0,005)* М 

5 5 5 

19 # 7440-47-3 Хром и 

съединенията 

му(като Cr) 

100 50 

(< 0,005)* М 

- 200 10 000 
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20# 7440-50-8 Мед и 

съединенията 

му (катоCu) 

100 50 

(< 0,005)* М 

50 500 10 000 

22# 7440-02-0 Никел и 

съединенията 

му (като Ni) 

50 20 

(< 0,005)* М 

20 500 10 000 

76#  Общ 

органичен 

въглерод 

(ТОС,като 

общ С или 

ХПК/3) 

- 50 000 

(8743,695)4 М 

 

- - ** 

79

№ 

 Хлориди(като 

общ CL) 

- 2 млн. 

 

2 млн. 2 млн. 10 000с/ 

80#  Хлор и 

неорганични 

съединения(к

ато HCL) 

10 000 

(< 0,005)* М 

- - - 10 000 
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83#  Флуориди 

(като общ F) 

- 2 000 2 000 10 000 10 000с/ 

84В  Флуор и 

неорганични 

съединения(к

ато HF) 

5 000 

(< 0,005)* М 

- - - 10 000 

86#  Финни 

прахови 

частици(пм 

10) 

50 000 

(370.8017146)1,2 

М 

 

- - - * 

1Стойностите са определени на базата на извършените СПИ през 2018г.; 
2Стойностите са определени на базата на извършените СНИ през 2018г.; 
3Съгласно разрешително за емисии на парникови газове и приложения към него план за мониторинг; 
4 посочените количества представляват сбор от количествата замърсители изпускани от всеки един 

поток отпадъчни води, за които са приложими (Dmix+Dpbwdw), направени на база собствен 

мониторинг за 2018г. 

*по-малко от границата на количественно определяне на метода; 
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Таблици 2 Емисии в атмосферния въздух 

Таблица 2.1 Емисии в атмосферния въздух - изпускащо устройство TW/1 

 

Параметър Единица 

НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг* 

Периодичен 

мониторинг

** 

Дебит Nm3/h 43 617 18010  непрекъснат Да 

Прах mg/ Nm3 20 2,33  непрекъснат Да 

SOх*** mg/ Nm3 200 117.02  непрекъснат Да 

NOx mg/ Nm3 500 292.59  непрекъснат Да 

HCl mg/ Nm3 30  0.0 
Веднъж на 

две години 

Да 

H2S mg/ Nm3 3  0.0 
Веднъж на 

две години 

Да 

HF***** mg/ Nm3 5  <0.01 
Веднъж на 

две години 

Да 

NH3 mg/ Nm3 30  0.505 
Веднъж на 

две години 

Да 

 Неорганични орахообразни вещества 

Со+Ni+Se mg/ Nm3 3  <0.005 
Веднъж на 

две години 

Да 

Cr+Cu mg/ Nm3 1  <0.005 
Веднъж на 

две години 

Да 

Со+Ni+Se+

Cr+Cu 
mg/ Nm3 4  <0.005 

Веднъж на 

две години 

Да 

 Канцерогенни вещества 

Cd+Co+Cr mg/ Nm3 0.5  <0.005 
Веднъж на 

две години 

Да 

**Представени са осреднени годишни концентрации на база на 

извършени СНИ през 2018г.  

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   
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Таблица 2.2 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/9 

 

Параметър Единица 

НДЕ 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг* 

Дебит Nm3/h 1 500  1 074 
Веднъж на 

две години 

Да 

Прах mg/ Nm3 20  11.8 
Веднъж на 

две години 

Да 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   

 

Таблица 2.3 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/7 

 

Параметър Единица 

НДЕ 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 

 

Непрекъснат 

мониторинг  

Периодичен 

мониторинг

* 

Дебит Nm3/h 20 000  5 874 
Веднъж на 

две години 

Да 

Хром и 

съединени

ята му (Cr) 

mg/ Nm3 20  <0.005 

Веднъж на 

две години 

Да 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   

 

Таблица 2.4 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/21 

 

Параметър Единица 

НДЕ 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг  

Периодичен 

мониторинг  

Дебит Nm3/h  8 000  5 194 
Веднъж на 

две години 

Да 

Общ 

въглерод 
mg/ Nm3 20  16.032 

Веднъж на 

две години 

Да 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   
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Таблица 2.5 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/21-

2 

 

Параметър Единица 

НДЕ 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг

*  

Дебит Nm3/h 1 800  1 667 
Веднъж на 

две години 

Да 

Общ 

въглерод 
mg/ Nm3 20  9.619 

Веднъж на 

две години 

Да 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   

 

Таблица 2.6 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/21-

3 

 

Параметър Единица 

НДЕ 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг  

Периодичен 

мониторинг 

* 

Дебит Nm3/h 10 000  6 955 
Веднъж на 

две години 

Да 

Общ 

въглерод 
mg/ Nm3 20  13.360 

Веднъж на 

две години 

Да 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   
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Таблица 2.7 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/21-

4 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   

 

Таблица 2.8 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/21-

5 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметър Единица 

НДЕ 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг  

Периодичен 

мониторинг 

* 

Дебит Nm3/h 1 300  557 
Веднъж на 

две години 

Да 

Общ 

въглерод 
mg/ Nm3 20  17,636 

Веднъж на 

две години 

Да 

Параметър Единица 

НДЕ 

съглас

но КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг  

Периодичен 

мониторинг 

* 

Дебит Nm3/h 1 500  1 074 
Веднъж на 

две години 

Да 

Общ 

въглерод 
mg/ Nm3 20  11.8 

Веднъж на 

две години 

Да 
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Таблица 2.9 Емисии в атмосверния въздух - изпускащо устройство TW/21-

7 

*Представените стойности са на база на извършените СПИ през 2018г.   

 

 

Таблици 3. Емисии на отпадъчни води 

 

Таблици 3.1 Емисии на отпадъчни производствени води във водни обекти 

от Инсталацията за производство на Домакинско стъкло - пробонаборна 

точка D 1 

 

Tаблица 3.1.1 Емисии на отпадъчни производствени води във водни 

обекти - Април 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

23,3 

528 

192 720 

23,3 

528 

192 720 

Веднъж на 

три месеца 

Да  

pH рН 

единици 

6-8.5 6.64 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Суспендирани 

вещества 

mg/ dm3 250 48.1 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Параметър Единица 

НДЕ 

съгла

сно КР 

Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Съответствие 

брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг  

Периодичен 

мониторинг 

* 

Дебит Nm3/h 1 500  1 074 
Веднъж на 

две години 

Да 

Общ 

въглерод 
mg/ Nm3 20  11.8 

Веднъж на 

две години 

Да 
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ХПК mg/ dm3 500 52 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.24 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Сулфати mg/ dm3 400 58.2 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Хром 

(тривалентен) 

mg/ dm3 0.5 <0.005 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Хром 

(шествалентен) 

mg/ dm3 0.05 <0.005 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Аниоактивни 

детергенти 

mg/ dm3 10 <0.02 Веднъж на 

три месеца 

Да  

 

 

Tаблица 3.1.2 Емисии на отпадъчни производствени води във водни 

обекти- Юли 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

23,3 

528 

192 720 

23,3 

528 

192 720 

Веднъж на 

три месеца 

Да  

pH рН 

единици 

6-8.5 7.12 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Суспендирани 

вещества 

mg/ dm3 250 19.3 Веднъж на 

три месеца 

Да  

ХПК mg/ dm3 500 57 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.17 Веднъж на 

три месеца 

Да  
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Сулфати mg/ dm3 400 <20 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Хром 

(тривалентен) 

mg/ dm3 0.5 <0.005 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Хром 

(шествалентен) 

mg/ dm3 0.05 <0.005 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Аниоактивни 

детергенти 

mg/ dm3 10 <0.02 Веднъж на 

три месеца 

Да  

 

Tаблица 3.1.3 Емисии на отпадъчни производствени води във водни 

обекти- Октомври 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

23,3 

528 

192 720 

23,3 

528 

192 720 

Веднъж на 

три месеца 

Да  

pH рН 

единици 

6-8.5 7.03 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Суспендирани 

вещества 

mg/ dm3 250 21.4 Веднъж на 

три месеца 

Да  

ХПК mg/ dm3 500 46 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.15 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Сулфати mg/ dm3 400 21.6 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Хром 

(тривалентен) 

mg/ dm3 0.5 <0.005 Веднъж на 

три месеца 

Да  
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Хром 

(шествалентен) 

mg/ dm3 0.05 <0.005 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Аниоактивни 

детергенти 

mg/ dm3 10 <0.02 Веднъж на 

три месеца 

Да  

 

 

Таблици 3.2 Емисии на смесен поток от пречистени производствени води 

и битово-фекални води точка на заустване Dpbwdw 

 

Таблица 3.2.1 Емисии на смесен поток от пречистени производствени 

води и битово-фекални води точка на заустване Dpbwdw месец Април 

 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

35.5 

852 

340 980 

35.5 

852 

340 980 

Веднъж на 

три месеца 

Да  

pH рН 

единици 

6-8.5 7.8 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Суспендирани 

вещества 

mg/ dm3 250 69.9 Веднъж на 

три месеца 

Да  

ХПК mg/ dm3 500 67 Веднъж на 

три месеца 

Да  

БПК5 mg/ dm3 250 23 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 5 0.17 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Сулфати mg/ dm3 400 68.0 Веднъж на 

три месеца 

Да  
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Аниоактивни 

детергенти 

mg/ dm3 10 1.92 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Общ азот mg/ dm3 40 18.87 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Амонячен азот mg/ dm3 35 17.75 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Общ фосфор mg/ dm3 5 1.53 Веднъж на 

три месеца 

Да  

 

 

Таблица 3.2.2 Емисии на смесен поток от пречистени производствени 

води и битово-фекални води точка на заустване Dpbwdw месец Юли 

 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

35.5 

852 

340 980 

35.5 

852 

340 980 

Веднъж на 

три месеца 

Да  

pH рН 

единици 

6-8.5 7.18 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Суспендирани 

вещества 

mg/ dm3 250 20.9 Веднъж на 

три месеца 

Да  

ХПК mg/ dm3 500 69 Веднъж на 

три месеца 

Да  

БПК5 mg/ dm3 250 23 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 5 2.59 Веднъж на 

три месеца 

Да  
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Сулфати mg/ dm3 400 22.0 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Аниоактивни 

детергенти 

mg/ dm3 10 0.02 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Общ азот mg/ dm3 40 14.10 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Амонячен азот mg/ dm3 35 12.88 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Общ фосфор mg/ dm3 5 1.15 Веднъж на 

три месеца 

Да  

 

Таблица 3.2.3 Емисии на смесен поток от пречистени производствени 

води и битово-фекални води точка на заустване Dpbwdw месец Октомври 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

35.5 

852 

340 980 

35.5 

852 

340 980 

Веднъж на 

три месеца 

Да  

pH рН 

единици 

6-8.5 7.37 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Суспендирани 

вещества 

mg/ dm3 250 109.6 Веднъж на 

три месеца 

Да  

ХПК mg/ dm3 500 118 Веднъж на 

три месеца 

Да  

БПК5 mg/ dm3 250 - Веднъж на 

три месеца 

Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 5 1.47 Веднъж на 

три месеца 

Да  
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Сулфати mg/ dm3 400 73.23 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Аниоактивни 

детергенти 

mg/ dm3 10 2.90 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Общ азот mg/ dm3 40 18.87 Веднъж на 

три месеца 

Да  

Амонячен азот mg/ dm3 35 - Веднъж на 

три месеца 

Да  

Общ фосфор mg/ dm3 5 - Веднъж на 

три месеца 

Да  

 

 

Таблици 3.3 Емисии на охлаждащи и дъждовни води зауствани без 

пречистване във водни обекти точка на заустване D mix 

 

Таблица 3.3.1 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Март 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-523 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

18,2 месечен  
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pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 8.35 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 4.2 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 18 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 <0.05 месечен Да  

 

Таблица 3.3.2 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Април 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-523 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

18,2 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 7.61 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 12.7 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 57 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.32 месечен Да  
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Таблица 3.3.1 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Май 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-523 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

19,4 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 8.14 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 38.9 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 19 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.14 месечен Да  
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Таблица 3.3.3 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Юни 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-276 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

18,2 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 8.35 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 4.2 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 18 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 <0.05 месечен Да  

 

Таблица 3.3.4 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Юли 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-523 

-190 895 

месечен Да  
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Таблица 3.3.5 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Август 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-523 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

24.1 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 7.11 месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

21,2 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 7.83 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 39 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 24 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.16 месечен Да  
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Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 46.5 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 26 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.18 месечен Да  

 

Таблица 3.3.6 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Септември 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-523 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

22.2 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 7.61 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 41.3 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 63 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.19 месечен Да  
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Таблица 3.3.7 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Октомври 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-523 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

20.5 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 8.15 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 29.3 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 21 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.15 месечен Да  

 

Таблица 3.3.8 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Ноември 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-200 

-190 895 

месечен Да  
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Таблица 3.3.9 Емисии на отпадъчни охлаждащи и дъждовни води във 

водни обекти месец Декември 

 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

брой/% 

Дебит m3/h 

m3/d 

m3/y 

-28 

-523 

-190 895 

-28 

-101 

-190 895 

месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температур

ата на 

водоприемн

ика  

14.5 месечен  

pH рН единици 6.0 – 8.5 7.84 месечен Да  

Температура ºC Да не 

надвишава 

3ºC 

температурат

а на 

водоприемни

ка  

15.8 месечен  

pH рН 

единици 

6.0 – 8.5 7.84 месечен Да  

Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 8.25 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 20 месечен Да  

Нефтопродукти mg/ dm3 8 0.0060 месечен Да  
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Неразтворени 

вещества 

mg/ dm3 50 47.2 месечен  

ХПК mg/ dm3 70 35 месечен Да  

Нефтопродукт

и 

mg/ dm3 8 0.080 месечен Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 
  

         PASABAHCE BULGARIA EAD 

 

 

District “Vabel” Industrial Area  
7700 Targovishte, Bulgaria 

T +359 601 47611 
F +359 601 47712 

 
pasabahce.com.tr 

87 
 

 

 
                                        

  
 

 
 

Таблици 4 образуване на отпадъци 

 

Таблица 4.1 Образуване на отпадъци от Инсталацията за производство на Домакинско стъкло 

 

Отпадък Код 

Годишно 

количество (т/г) 

Годишно 

количество за тон 

продукт (т/ тон 

продукт) 
Предвар

ително 

съхраня

ване 

Транспортиран е 

– собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие Количе

ства 

опреде

лени с 

КР 

Реално 

измерено 

Количе

ства 

опреде

лени с 

КР 

Реално 

измерено 

Отпадъчни бои и лакове, 

съдържащи органични 
08 01 11* 66 5.92 0,04 

0.0000539 

 
да 

собствен 

вътрешно 
да 
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разтворители или други 

опасни вещества 

ведомствентрансп

орт 

Прахови частици и прах 

(суровини за шихта) 
10 11 05 1301 0 16,2 0 не неприложими да 

Отпадъчна смес педи 

термично обработване 

съдържаща опасни 

вещества (прах от ръкавни 

филтри) 

10 11 09 * 33 10.990 0,002 0.000099 не неприложими да 

Отпадъчна смес преди 

термично обработване 

различна от упоменатата в 

10 11 09 (прах от ръкавни 

филтри) 

10 11 10 2598 1099.278 0,016 0.0099 не неприложими да 

Отпадъчна смес преди 

термично обработване 

различна от упоменатата в 

10 11 09 (разпилени 

отпадъци от шихта) 

10 11 10 731 0 0,0045 0 да неприложими да 
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Отпадъчно стъкло под 

формата на малки частици 

и стъклен прах, съдържащо 

тежки метали (например от 

катодни електронно лъчеви 

тръби) (стъклени трошки) 

10 11 11 * 24 090 97.34 0,30 0,00088 да 

собствен 

вътрешно 

ведомствентрансп

орт 

да 

Отпадъчно стъкло различно 

от упоменатото в 10 11 

11(стъклени трошки) 

10 11 12 70 000 
23253.022 

 
0,43 0,212 да 

собствен 

вътрешно 

ведомствентрансп

орт 

/външна фирма 

да 

Твърди отпадъци от 

пречистване на отпадъчни 

газове, различни от 

упоменатите в 10 11 15 

10 11 16 161 72.68 0,002 

 

0.00066 

 

да 

собствен 

вътрешно 

ведомствентрансп

орт 

/външна фирма 

да 

Утайки, съдържащи опасни 

вещества от други видове 

пречистване на 

19 08 13 * 1235 159.92 0,0076 0.0014 да външна фирма да 
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промишлени отпадъчни 

води 

 

Таблица 4.2 Образуване на отпадъци за цялата площадка 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 

(т/г) разрешено за 

съхраняване 

Годишно количество 

за тон продукт (т/ тон 

продукт)** 

Предварител

но 

съхраняване

* 

Транспортитран 

е със собствен 

транспорт/външ

на фирма 

Съответствие 
Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измере

но 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измере

но 

Oтпадъци, 

неупоменати другаде 

(гумени транспортни 

лентии пневматични 

маркучи) 

07 02 99 

 

12.4 - - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Външна фирма да 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10 * 

4.5 0.100 - - Да (49) Външна фирма да 
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Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05 * 

3.65 0.150 - - Да (49) Външна фирма да 

Синтетични моторни и 

смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки 

13 02 06* 

3.65 0.100 - - Да (49) Външна фирма да 

Масла от маслено- 

водни сепаратори 

13 05 06 * 
10.4 0.100 - - Да (49 ) Външна фирма да 

Хартиени и картонени 

опаковки 

15 01 01 
2875 1774.4 - - Да(49) Външна фирма да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 372.5 108.74 - - Да(18) Външна фирма да 

Опаковки от дървесни 

материали 

15 01 03 
2020 1148.94 - 

- 

 
Да(18) 

 

Външна фирма 
да 

Опаковки съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

15 01 10 * 

30 2.1 - - Да(18) Външна фирма да 
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замърсени с опасни 

вещества 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 

02 (от ръкавни 

филтри) 

15 02 03 

2.74 - - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Външна фирма да 

Абсорбенти, филтърни 

материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

(кърпи за изтриване 

15 02 02* 

10 3.240 - - Да(18) Външна фирма да 
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замърсени с 

бой,лакове и др.) 

Абсорбенти, филтърни 

материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

(отпадъци от активен 

въглен) 

15 02 02* 

22.5 - - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Външна фирма да 

Абсорбенти, филтърни 

материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

15 02 02* 

22.5 - - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Външна фирма да 
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опасни вещества 

(отпадъци от филтри с 

натриев 

сулфат,цинков 

селенид,кобалтов 

оксид от ръкавни 

филтри) 

Излязло от употреба 

оборудване, различно 

от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 

16 02 13 

16 02 14 

6.8 0.574 - - Да(49) Външна фирма да 

Оловни акумолаторни 

батерии 

16 06 01* 
42.6 3.694 - - Да (18) Не е приложимо да 

Ni- Cd батерии 16 06 02* 

1.5 - - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Не еприложимо да 
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Отработени 

катализатори, 

съдържащи опасни 

преходни метали или 

опасни съединения на 

преходните метали 

16 08 02* 

7700 - - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Не е приложимо да 

Облицовъчни и 

огнеупорни материали 

от неметалоргични 

процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 

05 (облицовачни 

материали от пещи) 

16 11 06 

8.76 т/за 

8год. 
- - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Не е приложимо да 

Облицовъчни и 

огнеупорни материали 

от неметалоргични 

процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 

05 (огнеупорни тухли) 

16 11 06 

1529 т/на 8 

год 
- - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Не е приложимо да 
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Смеси от метали 17 04 07 267.42 128.04 - - Да(49) Външна фирма да 

Кабели различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

17 04 11 

5 2.756 - - да 

Вътрешно 

ведомствен 

транспорт 

да 

Отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е обект 

на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции 

18 01 03* 

2.2 0.012 - - 
Да в здравен 

пункт 
Външна фирма да 

Наситени или 

отработени 

йоннообменни смоли 

19 08 06* 

0.6 - - - 

Отпадъка не 

се е 

образувал 

Не е приложимо да 

Луминесцентни тръби 

и други отпадъци 

съдържащи живак 

20 01 21* 

0.36 0.133 - - Да(49) Външна фирма да 

*В скоби е посочен номерът на площадката за временно съхранение 



 
 
 

 

 
  

         PASABAHCE BULGARIA EAD 

 

 

District “Vabel” Industrial Area  
7700 Targovishte, Bulgaria 

T +359 601 47611 
F +359 601 47712 

 
pasabahce.com.tr 

97 
 

**В КР № 561-Н0/2018г. няма посочени разходни норми за отпадъците образувани от цялата 

площадка изразени като тон/продукт 

 

Таблици 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Таблица 5.2 Оползотворяване на отпадъци в инсталацията за производство на домакинско стъкло 

 

Отпадък Код Оползотворяване 

на площадката 

Обезврежда

не на 

площадката 

Име на външната 

фирма извършила 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Прахови частици и прах 10 11 05 Да 

0.000 

R 

не - Да  

Отпадъчна смес педи 

термично обработване 

съдържаща опасни вещества 

10 11 09* Да 

10.990 

R 5 

не - Да 
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(прах от ръкавни филтри)- от 

инсталация за производство 

на домакинско стъкло 

Отпадъчна смес от термично 

обработване различна от 

упоменатата в 10 11 09 (прах 

от ръкавни филтри)- от 

инсталация за производство 

на домакинско стъкло 

10 11 10 Да 

1099.278 

R 5 

не - Да 

Отпадъчно стъкло различно 

от упоменатото в 10 11 11 

(стъклени трошки)- от 

инсталация за производство 

на домакинско стъкло 

10 11 12 Да 

23253.022 

R 5 

не - Да 

Твърди отпадъци от 

пречистване на димни газове, 

различни от упоменатите в 10 

11 15 

10 11 16 Да 

0.000 

R 

не - Да 
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Таблици 5.2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от инсталацията за производство на 

домакинско стъкло  

 

 

Отпадък Код 

Оползотворя

ване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Количества 

предадени отпадъци 

за 

оползотворяване/обе

звреждане тон 

Име на външната 

фирма извършила 

операцията по 

оползотворяване/обе

звреждане 

Съответствие 

Отпадъчни бои и 

лакове, съдържащи 

органични 

разтворители или 

други опасни 

вещества 

08 01 11* не не 

5,92 т 

Анес 96 ООД 

T,R12,R13,R1,R2 

 

да 

Прахови частици и 

прах 

(суровини за шихта) 

10 11 05 да не 

За 2018г този отпадък 

не е образуван - да 
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Отпадъчна смес 

педи термично 

обработване 

съдържаща опасни 

вещества (прах от 

ръкавни филтри) 

10 11 09* да не 

За 2018г този отпадък 

не е образуван. 

- да 

Отпадъчна смес 

преди термично 

обработване 

различна от 

упоменатата в 10 11 

09 (прах от ръкавни 

филтри) 

10 11 10 не не 

За 2018г този отпадък 

не е образуван 

- да 

Отпадъчна смес 

преди термично 

обработване 

различна от 

упоменатата в 10 11 

10 11 10 не не 

- 

За 2018г този 

отпадък не е 

образуван 

да 
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09 (разпилени 

отпадъци от шихта) 

Отпадъчно стъкло 

под формата на 

малки частици и 

стъклен прах, 

съдържащо тежки 

метали (например 

от катодни 

електронно лъчеви 

тръби) (стъклени 

трошки) 

10 11 11 * не не 

97.340 т 

Глобъл ресайклинг 

ЕООД       R5 

 

да 

Отпадъчно стъкло 

различно от 

упоменатото в 10 11 

11(стъклени трошки) 

10 11 12 да не 

6355,98 т 

 
Унитреид еко ЕООД 

R12 

 

да 

Твърди отпадъци от 

пречистване на 

отпадъчни газове, 

10 11 16 да не 

72.98 т Глобъл Ресайклинг 

ЕООД 

Т,R5 

да 
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различни от 

упоменатите в 10 11 

15 

 

Утайки, съдържащи 

опасни вещества от 

други видове 

пречистване на 

промишлени 

отпадъчни води 

19 08 13 * не не 

159,92 т 

Глобъл Ресайклинг          

ЕООД 

R3,R7 

 

да 
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Таблици 5.3 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци образувани от цялата  

площадка 

 

Отпадък Код Оползотво

ряване на 

площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външната фирма 

извършила операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Oтпадъци, неупоменати другаде 

(гумени транспортни лентии 

пневматични маркучи) 

07 02 99 не не Не са предавани Да 

Нехлорирани хидравлични масла 

на минерална основа 

13 01 10* не не Не са предавани Да 

Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* не не Не са предавани Да 

Синтетични моторни и смазочни 

масла и масла за зъбни предавки 

13 02 06* не не Не са предавани Да 
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Масла от маслено- водни 

сепаратори 

13 05 06* не не Не са предавани Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 не не Северхарт Груп ООД 

R12 

Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 не не Унитреид Еко ЕООД R12 

 

Да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 не не Унитреид Еко ЕООД R12 

 

Да 

Опаковки съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* не не Анес 96 ЕООД 

R13,R12,R 01 

Да 

Абсорбенти, филтърни материали, 

кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите 

в 15 02 02 (от ръкавни филтри) 

15 02 03 не не Не е предаван Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

15 02 02* не не Анес 96 ЕООД 

R13,R12,R 01 

Да 
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неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(кърпи за изтриване замърсени с 

бой,лакове и др.) 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(отпадъци от активен въглен) 

15 02 02* не не Не е предаван Да 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

(отпадъци от филтри с натриев 

15 02 02* не не Не е предаван Да 
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сулфат,цинков селенид,кобалтов 

оксид от ръкавни филтри) 

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 13 

16 02 14 не не Метарекс ООД 

T,R 12,R13 

Да 

Оловни акумолаторни батерии 16 06 01* не не Метарекс ООД 

R12 

Да 

Ni- Cd батерии 16 06 02* не не Не е предаван Да 

Отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали или опасни съединения на 

преходните метали 

16 08 02* не не Не е предаван Да 

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалоргични 

процеси, различни от упоменатите 

в 16 11 05 (облицовачни 

материали от пещи) 

16 11 06 не не Не е предаван Да 
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Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалоргични 

процеси, различни от упоменатите 

в 16 11 05 (огнеупорни тухли) 

16 11 06 не не Не епредаван Да 

Смеси от метали 17 04 07 не не Норд феоро индъстри ЕООД 

T, R12, R13 

Надин 22 ЕООД 

T,R12,R13 

Да 

Кабели различни от упоменатите в 

17 04 10 

17 04 11 не не Не епредаван Да 

Отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на 

специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

18 01 03 * не не Анес 96 ЕООД 

R13,D15,D09 

Да 

Наситени или отработени 

йоннообменни смоли 

19 08 06* не не Не епредаван Да 



 
 
 

 

 
  

         PASABAHCE BULGARIA EAD 

 

 

District “Vabel” Industrial Area  
7700 Targovishte, Bulgaria 

T +359 601 47611 
F +359 601 47712 

 
pasabahce.com.tr 

108 
 

Луминесцентни тръби и други 

отпадъци съдържащи живак 

20 01 21 * не не Метарекс ООД 

T,R13 

Да 
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Таблица 6.Шумови емисии 

 

Място на измерването Ниво на 

звуково 

налягане 

db(A) 

Измерено през 

деня/вечерта/ноща 

Съответствие 

Измерителен контур ИТ1 65,7 ± 0,3 Деня Да 

66,7 ± 0,3 Вечерта Да 

66,2 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ2 64,3 ± 0,3 Деня Да 

65,0 ± 0,3 Вечерта Да 

62,8 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ3 59,6 ± 0,3 Деня Да 

60,0 ± 0,3 Вечерта Да 

58,8 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ4 55,0 ± 0,3 Деня Да 

56,2 ± 0,3 Вечерта Да 

54,4 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ5 54,4 ± 0,3 Деня Да 

51,9 ± 0,3 Вечерта Да 

50,3 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ6 49,5 ± 0,3 Деня Да 

47,7 ± 0,3 Вечерта Да 

46,4 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ7 54,1 ± 0,3 Деня Да 

52,0 ± 0,3 Вечерта Да 

51,1 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ8 57,0 ± 0,3 Деня Да 

53,4 ± 0,3 Вечерта Да 

53,2 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур ИТ9 58,8 ± 0,3 Деня Да 

54,7 ± 0,3 Вечерта Да 
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54,7 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур 

ИТ10 

58,7 ± 0,3 Деня Да 

58,8 ± 0,3 Вечерта Да 

58,4 ± 0,3 Ноща Да 

Измерителен контур 

ИТ11 

59,4 ± 0,3 Деня Да 

57,2 ± 0,3 Вечерта Да 

56,1 ± 0,3 Ноща Да 

Изчислено 

еквивалентно ниво на 

шум/гр.Търговище 

ул.“Добри 

Войников“№20-ИТ12/ 

43,2 ± 0,3 Деня Да 

43,3 ± 0,3 Вечерта Да 

42,3± 0,3 Ноща Да 

Ниво на обща звукова 

мощност 

118,9 ± 5,0 Деня Да 

119,0 ± 5,0 Вечерта Да 

118,0 ± 5,0 Ноща Да 
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Таблица 7.Опазване на подземните води 

Таблица 7.1 Опазване на подземните води 

Показател  Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземни води 

съгласно 

доклад за 

базово 

състояние 

Резултат от 

мониторинг 

първи 

анализ 

Резултат от 

мониторинг 

втори 

анализ 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Водно Ниво   

 

 

 

 

 

 

MP1 

cm 305 297  

 

 

 

 

 

Два пъти 

годишно 

- 

pH 8 pH единици 7,12 7,26 - 

Електропроводимост  7 µS/cm 900 922 - 

Обща твърдост 9 mgeq/ l  3.8 4,7 - 

Перманганатна  

окисляемост 

1 mg O2/ l 4,3 4,5 - 

Амониеви йони 7 mg/dm3 0,26 0,31 - 

Натрии  1 mg/dm3 67,1 72 - 
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Желязо  0 mg/dm3 0,073 0,094 - 

Сулфати 4 mg/dm3 85 96 - 

Цинк  0 mg/dm3 < 0.005 * < 0.005 * - 

Олово  0 mg/dm3 < 0.005 * < 0.005 * - 

Нефтопродукти 4 mg/dm3 < 0.02 * < 0.02 * - 

Селен  0 mg/dm3 < 0.005 * < 0.005 * - 

Хром  0 mg/dm3 < 0.005 * < 0.005 * - 

       

Водно Ниво   

 

 

 

 

 

 

MP2 

cm 300 304  

 

 

 

 

 

 

Два пъти 

годишно 

- 

pH 8 pH единици 7,99 8,01 - 

Електропроводимост  7 µS/cm 773 792 - 

Обща твърдост 9 mgeq/ l  6,36 5,6 - 

Перманганатна  

окисляемост 

1 mg O2/ l 0,876 3,8 - 

Амониеви йони 7 mg/dm3 ˂0,013* 0,27 - 

Натрии  1 mg/dm3 - 86 - 

Желязо  0 mg/dm3 0,091 0,113 - 

Сулфати 4 mg/dm3 - 78 - 

Цинк  0 mg/dm3 0,048 < 0.005 * - 
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Олово  0 mg/dm3 0,025 < 0.005 * - 

Нефтопродукти 4 mg/dm3 ˂0,02* < 0.02 * - 

Селен  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

Хром  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

       

Водно Ниво   

 

 

 

 

 

 

 

MP3 

cm 215 220  

 

 

 

 

 

 

 

Два пъти 

годишно 

- 

pH 8 pH единици 7,75 7,73 - 

Електропроводимост  7 µS/cm 2200 1974 - 

Обща твърдост 9 mgeq/ l  12,9 7,7 - 

Перманганатна  

окисляемост 

1 mg O2/ l 1,13 2,5 - 

Амониеви йони 7 mg/dm3 ˂0,013* 0,22 - 

Натрии  1 mg/dm3 94,65 97 - 

Желязо  0 mg/dm3 0,059 0,178 - 

Сулфати 4 mg/dm3 44,7 138 - 

Цинк  0 mg/dm3 0,010 < 0.005 * - 

Олово  0 mg/dm3 0,018 < 0.005 * - 

Нефтопродукти 4 mg/dm3 ˂0,02* < 0.02 * - 

Селен  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 
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Хром  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

       

Водно Ниво   

 

 

 

 

 

 

 

MP4 

cm 358 364  

 

 

 

 

 

 

 

Два пъти 

годишно 

- 

pH 8 pH единици 7,96 7,84 - 

Електропроводимост  7 µS/cm 7870 1856 - 

Обща твърдост 9 mgeq/ l  49,3 9,8 - 

Перманганатна  

окисляемост 

1 mg O2/ l 2,53 1,1 - 

Амониеви йони 7 mg/dm3 0,543 0,38 - 

Натрии  1 mg/dm3 3,21 49 - 

Желязо  0 mg/dm3 0,330 0,058 - 

Сулфати 4 mg/dm3 61,3 204 - 

Цинк  0 mg/dm3 0.006 < 0.005 * - 

Олово  0 mg/dm3 0,017 < 0.005 * - 

Нефтопродукти 4 mg/dm3 ˂0,02* < 0.02 * - 

Селен  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

Хром  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

       

Водно Ниво   cm 225 203  - 
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*границата на околичествяване на метода за изпитване 

**граница на откриваемост 

 

 

 

pH  

 

 

 

 

 

MP6 

8 pH единици 7,95 7,88  

 

 

 

 

 

Два пъти 

годишно 

- 

Електропроводимост  7 µS/cm 1606 1703 - 

Обща твърдост 9 mgeq/ l  9,08 10,1 - 

Перманганатна  

окисляемост 

1 mg O2/ l 2,69 2,3 - 

Амониеви йони 7 mg/dm3 1,07 0,44 - 

Натрии  1 mg/dm3 ˂0,09* 33 - 

Желязо  0 mg/dm3 0,376 0,183 - 

Сулфати 4 mg/dm3 46,7 221 - 

Цинк  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

Олово  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

Нефтопродукти 4 mg/dm3 ˂0,02* < 0.02 * - 

Селен  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 

Хром  0 mg/dm3 ˂0,005** < 0.005 * - 
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Таблица 8.Опазване на почви 

 

Показател  Единица Концентрация в 

почвите (базово 

състояние) 

Пробовземна 

точка 

Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

pH - 7,93  

 

 

 

Пункт № 3 

СШ43˚16’26,2’’ 

ИД26˚31’28,4’’ 

P3 

8,39  

 

 

Веднъж на три 

години 

Да 

Олово  mg/kg 20,7 11,4 Да 

хром mg/kg 6,8  1 16,6 Да 

Кобалт  mg/kg 28,4  7,1 8,04 Да 

Цинк  mg/kg 64,2 48.9 Да 

Сулфат  mg/kg 9,13 mgeqv/100g 44,7 Да 

Натрии  mg/kg 1,0  mgeqv/100g 94,65 Да 

Нефтопродукти mg/kg 60,8 <20* Да 

       

pH - 7,59  

 

 

Пункт № 4 

8,47  

 

 

Веднъж на три 

години 

Да 

Олово  mg/kg 22,2 11,6 Да 

хром mg/kg 11,8  1,8 19,45 Да 

Кобалт  mg/kg 56,2  14,1 8,43 Да 

Цинк  mg/kg 90,2 59,2 Да 
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Сулфат  mg/kg 6,37 mgeqv/100g СШ43˚16’19,3’’ 

ИД26˚31’23,4’’ 

P4 

61,3 Да 

Натрии  mg/kg 4,2  mgeqv/100g 174 Да 

Нефтопродукти mg/kg 41,0 <20* Да 

       

pH - 8.0  

 

 

Пункт № 6 

СШ43˚16’44,4’’ 

ИД26˚31’14,0’’  

P6 

8,55  

 

 

Веднъж на три 

години 

Да 

Олово  mg/kg 18 10,4 Да 

хром mg/kg 21,96 5,5 16 Да 

Кобалт  mg/kg 6,961 7,97 Да 

Цинк  mg/kg 57, 53,5 Да 

Сулфат  mg/kg 8,75 mgeqv/100g 46,7 Да 

Натрии  mg/kg 5,5  mgeqv/100g 138 Да 

Нефтопродукти mg/kg 39 243,63 ± 40 Да 

*границата на околичествяване на метода за изпитване 

**граница на откриваемост 

 


