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Основание за изготвяне на Годишен доклад 

 

 „Горубсо-Кърджали” АД притежава Комплексно разрешително 

№409/2011 г., което влиза в сила от 29.06.2011г. През 2017 е извършена 

актуализация на Комплексното разрешително. Настоящия Годишен доклад 

по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125 т.5 от ЗООС и 

Условие 5.10.1., съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и 

предоставя ежегодно в РИОСВ – Хасково Годишен доклад за изпълнение на 

дейностите за които е предоставено Комплексното разрешително в срок до 

31 март на съответната година, следващата година за която се отнася. 

Този доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, 

приложен към утвърдена със Заповед на Министъра на околната среда и 

водите № РД – 806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина на контрол на 

комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.  

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да 

бъде прехвърлена в база данни, с помощта на която България да изпълни 

петите ангажименти съгласно Директива 96/61 за Комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), Решението за 

Европейския на емисиите на вредни вещества (ЕРВВ) и Протокола на 

Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) за регистри на емисии и 

трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултати от 

собствения мониторинг през периода януари – декември 2018 г. и обобщена 

информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в 

съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад. 
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3.1. Увод 
 

3.1.1. Наименование на инсталациите, за които е издадено 

Комплексно разрешително 

Инсталция за производство на сплав “Доре” 

 

3.1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите 

„Горубсо-Кърджали” АД, гр. Кърджали, 6600, ул. „Републиканска” № 83 

 

3.1.3. Регистрационен номер на разрешителното 

Комплексно разрешително (КР) № 409 от 07.06.2011г. 

 

3.1.4. Дата на подписване на КР 

07.06.2011 г. 

Дата на подписване на решението  за актуализация: 

18.05.2017 г. 

 

3.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

29.06.2011г.  

Дата на влизане в сила на актуализацията:  

23.05.2017 г. 

 

3.1.6. Оператор на инсталациите 

„Горубсо-Кърджали” АД 

Изпълнителен директор на Дружеството -  инж. Живка Ташкова 

Ковачева 

 

3.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора 

България 

гр. Кърджали 6600 

ул. „Републиканска” № 83 

тел: +359/361/67 200; 67 201 

факс: 359/361/61 274 

e-mail: office@gorubso.bg 

 

3.1.8. Лице за контакти 

инж. Венета Мирчева Илиева – Еколог 

 

3.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 

България 

гр. Кърджали 6600 

ул. „Републиканска” № 83 

mailto:office@gorubso.bg
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тел: +359/361/67 209 

факс: 359/361/61 274 

e-mail: v.ilieva@gorubso.bg 

 

3.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, 

извършвани в инсталацията 

 

Инсталация за производство на сплав “Доре” , която попада в обхвата на 

точка 2.5 „а” от Приложение 4 на ЗООС включва следните модули: 

Модул I: Подготовка на реагенти; 

Модул II: Цианидно извличане, въгленова адсорбция и обезвреждане 

(деструкция) на цианиди; 

Модул III: Елюиране (десорбция), електроекстракция на златото и 

регенерация на въглена; 

Модул IV: Сушене на златната утайка и топене на сплав „Доре”. 

 

Инсталация която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Производство на гравитационен концентрат. 

 

 

3.1.11.  Производствен капацитет на инсталациите 

 

Максимален капацитет, определен в Условие 4 на КР е: 

Инсталация за производство на сплав „Доре”  - 0,22 t/y 

 

Табл. 3.1.11. Годишното количество произведена продукция за периода  

януари - декември 2019 г. 

 

Месец Произведена продукция сплав „Доре”, t 

Януари 0,020 

Февруари 0,020 

Март 0,018 

Април 0,022 

Май 0,018 

Юни 0,015 

Юли 0,016 

Август 0,018 

Септември 0,018 

Октомври 0,017 

Ноември 0,019 

Декември 0,017 

Общо: 0,218 

 

 

mailto:v.ilieva@gorubso.bg
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3.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до 

управление на околната среда. 

 
 

 
 

3.1.13.  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ – Хасково  6300 

Ул. „Добруджа” 14 

 

3.1.14.  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията 

Басейнова дирекция  

Иточнобеломорски район  

Пловдив  4000 

ул. „Булаир” 26  

 

3.2. Система за управление на околна среда 

 

В своята политика по околна среда фирмата се стреми да съблюдава 

следните направления: 

 Устойчиво развитие; 

 Прилагане на строга политика за защита на работната и околната 

среда; 

 Предотвратяване и/или намаляване на риска за човешкото здраве; 
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 Непрекъснато търсене на възможности за недопускане на  вредни 

въздействия за околната среда предизвикани от дейността на 

дружеството; 

 Насочване на усилията към предпазване от инциденти и подобряване 

на контрола върху риска от инциденти; 

 Редовен преглед на машините и съоръженията за избягване на големи 

производствени аварии, които биха предизвикали сериозно 

замърсяване на околната среда; 

 Идентификация и контрол на значимите екологични аспекти: 

емисиите в атмосферата, емисиите във водите, управление на 

отпадъците, замърсяването на почвите, използване на суровини и 

природни ресурси. 
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Табл. 3.2. Списък на лицата и техните отговорности за изпълнение условията в комплексното разрешително 

 
№ Име, презиме, фамилия Длъжност Работно място Отговорност по КР 

1 инж. Венета Мирчева Илиева 

Илияна Стефанова Петкова 

Еколог 

Еколог 

Администрация 

Администрация 

 

усл.5.1; усл.5.2; усл.5.4; усл.5.5; усл.5.7; усл.7; 

усл.8.2.3.1; усл.8.3.4.1; усл.8.3.4.2; усл.9.1.2; 

усл.9.1.3; усл.9.1.5.1; усл.9.1.6.3; усл.9.1.6.4; 

усл.9.3; усл.9.3.4; усл.9.6.1.1; усл.9.6.1.2; 

усл.9.6.1.2.1; усл.9.6.1.4; усл.9.6.2; 

усл.10.1.3.1; усл.10.1.4.1; усл.10.1.4.5; 

усл.10.2; усл.10.3; усл.11; усл.13.1.1; 

усл.13.1.2; усл.13.1.7.1; усл.13.1.8; 

усл.13.1.8.2; усл.13.1.8.6; усл.13.1.8.8; 

усл.14.2; усл.15;  

2 инж. Веселин Андреев Маренски 

инж. Юри Владимиров Тютюнев 

Мениджър ПТД и ТБ 

Организатор ТБ 

Администрация 

Администрация 

усл.5.8.2; усл.14.1;  

3 Захари Илиев Захариев Началник ОФ Администрация усл.5.3; усл.9.1.4; усл.9.1.6.1; усл.9.1.6.3; 

усл.9.2.1; усл.9.3.4; усл.13.1.3; усл.13.1.4; 

усл.13.1.5; усл.13.1.6;  

4 инж. Антоний Захариев Захариев Зам. Началник ОФ Администрация усл.5.6; усл.8.3.1.1; усл.8.3.4.2; усл.15;  

5 инж. Владимир Борисов Петков 

инж. Тодорка Димитрова Тодорова 

Ръководител ЕО 

Инженер енергетик 

Администрация 

Администрация 

усл.8.2  

6 Антонина Лъчезарова Джамбазова Ръководител МТС Администрация усл.8.3.4.5;  

7 Иван Вълчев Иванов Началник 

хвостохранилище 

Администрация усл.10.1.3.1; усл.10.1.4.2;  

8 Иван Петков Тенев 

инж. Денис Исмаилов 

Енергетик ОФ 

Отговорник КиП 

Администрация 

Администрация 

усл.8.2.1.2; усл.8.2.2.3; усл.8.3.5.1;  

     



 

 8 

Персонала включен в Системата за управление на околната среда, 

организира, контролира и извършва конкретни дейности за изпълнение 

условията на Комплексното разрешително. 

 За периода януари - декември 2019 г. дейностите по управление на 

околна среда включват: 

 Пoдържане на дейността на „Горубсо-Кърджали” АД в съответствие с 

условията на КР. 

 Прилага се Инструкция за определяне на потребностите от обучение 

на персонала. Изготвени са Програми и Планове за обучение на 

персонала, които се актуализират ежегодно и/или при необходимост. 

 Подържа се актуален списък на органите/лицата които трябва да 

бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните 

адреси и начин за контакт. Информацията е достъпна за всички 

служители. 

 Актуален списък на нормативните документи по околна среда, както 

и списък на всички инструкции касаещи компонентите на околната 

среда се съхраняват в отдел ООС и във вътрешна LAN мрежа на 

Дружеството. 

 Изпълнява се Инструкция за актуализация на документите, изисквана 

с КР, в случай на промени в нормативната уредба, работата и 

управлението на инсталацията, както и изземване на невалидна 

документация. 

 Прилагат се Инструкциите изисквани с условия 5.7.1., 5.72. и 5.7.3., 

сравняват се регистрираните показатели с нормите, извършват се 

оценки на съответствие. До момента няма регистрирано 

несъответствие и предприето коригиращо действие. 

 Прилага се Инструкция за периодична оценка на наличие на нови 

нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи 

от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за 

предприемане на необходимите организационни/технически действия 

за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. 

  Прилага се Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, 

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното 

пречиствателно оборудване след всяка авария. 

  Предотвратяването на аварийни ситуации се извършва, чрез редовна 

поддръжка на технологичното оборудване. При възникване на авария 

се действа според Инструкция за аварийно планиране и действия при 

аварии. 

 Всички данни от наблюдението на емисионните и техническите 

показатели, оценки на съответствие и предприемане на коригиращи 

действия се документират и се съхраняват в отдел ООС. 
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 Резултатите от проведения собствен мониторинг се докладват 

ежегодно в РИОСВ в Годишен доклад за изпълнение на дейностите в 

КР. 

 Актуализация на СУОС се извършва при актуализация или изменение 

на издаденото Комплексно разрешително или след издаване на ново 

такова. 

 

 

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА 

 

„Горубсо-Кърджали” АД има издадено Решение № 174/16.06.2010 г. 

за изменение и за продължаване срока на действие на Разрешително за 

водовземане от повърхностен воден обект № 0109/27.11.2000г., издадено 

съгласно Закона за водите. 

  Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на 

технологичното оборудване в цикъла на CIL, като основен консуматор на 

вода за производствени нужди. Прилага се Инструкция за поддръжка и 

проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на 

площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. За 

периода януари – декември 2019 г. са извършени четири проверка на 

водопроводната мрежа. От съставените протоколи за проверка няма 

регистрирани несъответствия и предприети коригиращи действия. 

  За отчитане на количеството използвана вода за производствени 

нужди е монтиран ултразвуков разходомер FS 103. Ежемесечно се отчитат 

изразходваните количества вода, както и годишната норма на ефективност.  

  Прилага се Инструкция по условия 8.1.5.2. и 8.1.5.3. За изминалия 

период не са констатирани несъответствия и не са предприети коригиращи 

действия. Резултатите от изпълнение на Инструкциите се документират и 

съхраняват при Ръководител ЕО. 

 

Табл. 3.1. Количество изразходвана вода при работата на инсталация 

за производство на сплав „Доре”за периода януари – декември 2019 г. 

 
Източник на 

вода 

Годишна 

норма за 

ефективност 

съгласно КР, 

m
3
/t 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР, 

m
3
/t 

Използвано 

количество 

m
3
 

 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт, 

m
3
/t 

Съответствие 

яз.Кърджали 75 000 - 4 026  18 469,89 да 

 

4,5% от общото количество 

Общо използвана промишлена вода – 89 476 куб.м 
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  3.3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

 

  Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на 

технологичните възли и оборудването на Модул извличане към 

Инсталацията за производство на сплав „Доре”. 

  Прилага се Инструкция изисквана с условия 8.2.2.1. и 8.2.2.2. от КР, 

като ежемесечно се записва в Дневник за изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електроенергия. За периода януари - декември 

2019 г. са извършени 12 оценки на съответствие. 

 

  Табл. 3.2. Изразходвано количество електроенергия за периода 

януари - декември 2019 г. 

 
Електроенергия Годишна норма за 

ефективност 

съгласно КР, 

MWh/t 

Използвано 

количество за 

единица продукт, 

MWh/t 

Съответствие 

 34 500 16 689,23 да 

 

  Резултатите от изпълнението на инструкциите се документира и 

съхранява при Ръководител ЕО. 

 

 

  3.3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ И СПОМАГАТЕЛНИ  

  МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА 

 

  Суровините и спомагателните материали, които се използват при 

работата на Инсталация за производство на сплав „Доре”, не се различават 

от посочените в условие 8.3.1.1.  

  Прилагат се Инструкция за измерване/изчисляване и документиране 

на използваните количества суровини и спомагателни материали и 

Инструкция за оценка на съответствие на използваните суровини и 

спомагателни материали, установяване на причините за несъответствие и 

предприемане на коригиращи действия. Води се Дневник за ежемесечно 

отчитане на суровините и спомагателните материали. Документацията по 

изпълнение на инструкциите се изготвя и съхранява при зам. началник ОФ.  

   

  Табл. 3.3..1. Изразходвани количества суровини през периода януари  

– декември 2019 г. 

 
Суровини Годишно 

количество 

съгласно 

КР,t 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 

Употребено 

годишно 

количество 

t 

Количество 

за единица 

продукт,  

t/t 

Съответствие 
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КР, t/t 

Полиметална 

златосъдържаща 

руда 

- 360 000   44 685 204 977 Да 

  

    Табл. 3.2. Консумация на спомагателни материали през периода 

януари  – декември 2019 г. 

  
Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР,t/y 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно КР, 

t/t 

Употребено 

годишно 

количество 

t 

Количество 

за единица 

продукт 

t/t 

Съответст

вие 

Натриев цианид - 270 58,0 266,06 Да 

Натриева 

основа 

- 197 0,710 3,26 Да 

Натриев 

метабисулфит 

- 537 102,3 469,3 Да 

Солна киселина - 0,15 0,032 0,147 Да 

Меден сулфат - 197 0 0 - 

Боракс - 0,8 0,163 0,75 Да 

  

  

3.3.4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 

       Всички химични вещества и смеси класифицирани в една или повече 

категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008г. относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, 

използвани в Инсталация за производство на сплав „Доре” са опаковани, 

етикетирани и снабдени с информационни листи за безопасност. 

Ръководител отдел МТС отговаря за получаването на Информационен лист 

за безопасност, отговарящ на изискванията на Приложение II от Регламент 

(ЕО) 1907/2006 относно регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване 

на химикали (REACH) изменено с Регламент 453/2010, за всеки 

спомагателен материал. Съхранението на хим. вещества и смеси отговаря 

на  условията за съхранение посочени в инф.листове за безопасност и 

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси, съгласно чл.4б от ЗЗВВХВС. 

 От август 2012г. дружеството е част от  Международния кодекс за 

управление на производството, транспорта и употребата на цианиди. Като 

подписала страна „Горубсо-Кърджали” АД се ангажира да следва 

принципите на “МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЦИАНИДИ”. През септември 2015 г. „Горубсо-Кърджали” АД е 

сертифицирано в съответствие с принципите на “МЕЖДУНАРОДНИЯ 

КОДЕКС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИАНИДИ”.  



 

 12 

  Съхранението на спомагателните материали се осъществява в 

резервоарите посочени в табл. 3.3.4. 

 

  Табл. 3.3.4. Резервоари 

 № 
Проектен 

капацитет м3 

Съхранявано 

вещество 

Констр. 

Материал 

Съответствие 

57-5715-СТ 

4,45 

Смесителен 

резервоар за 

получаване на 20 

%  на натриев 

цианид 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

57-5730-CT 11,30 

Разходен резервоар 

за 20% р-р на 

натриев цианид 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

7-5825-CS 0,36 
Разтвор на 

флокулант – 0,5% 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

7-5775- CT 4,45 

Смесителен 

резервоар за 

получаване на 

натриев 

пиросулфит – 

22,5% 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

7-5790- CT 11,30 

Резервоар за 

съхраняване на 

натриев 

пиросулфит – 

22,5% 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

57-5745-CT 21,13 

Смесителен 

резервоар за 

получаване на 20% 

р-р варно мляко 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

57-5800-CT 4,45 

Смесителен 

резервоар за 

получаване на 20 

% CuSO4. 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

 

57-5815-CT 
11,30 

Резервоар за 

съхранение на 

CuSO4. 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

 

57-5700-CT 
4,45 

Резервоар за 

съхранение на 50% 

р-р на NaOH 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

51-5000-CT 2,80 Резервоар за елюат 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

56-5615-CT 1.09 

Охлаждащ 

резервоар за 

активен въглен 

Вертикален, 

стоманен 

резервоар 

да 

 

  Прилага се Инструкция за подръжка на резервоари и обваловки. За 

периода януари – декември са извършени дванадесет проверки съгласно 

изискването на гореспомената инструкция. При извършените проверки не 

са установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия. 
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  Спомагателните материали се съхраняват в два склада – Склад 

«Реагенти» и Склад «Цианиди». Двата склада притежават подова и 

странична изолация, недопускаща просмукване на води и други течности в 

почвата под склада и нямат връзка с канализацията. 

  Прилага се Инструкция за подръжка и периодична проверка на 

съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и 

спомагателни материали, изисквана с условие 8.3.4.6. За периода януари – 

декември, съгласно изискването на инструкцията, са извършени  четири  

проверки на складовата база за съхранение на суровини и спомагателни 

материали, които се документират в Дневник. При проверките е 

констатирано, че съхранението на суровини и спомагателни материали е в 

съответствие с изискванията на КР и нормативната база. Не са установени 

несъответствия и не са предприети коригиращи действия. На двата склада е 

извършена Оценка на безопасността на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси, съгласно чл. 9 от Наредбата за реда и начина за 

съхранение на ОХВ и смеси. 

  Прилага се Инструкция за установяване и отстраняване на течове и 

подръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа 

за течни суровини и спомагателни материали. Според изискванията на 

инструкцията ежедневно, визуално, се проверяват състоянието на 

работещите помпи и фланцовите съединения. За периода януари – декември 

2019 г. няма констатирани нарушения. 

  Документация по изпълнение на Инструкциите по условия 8.3.4. се 

съхранява при Механик ОФ. 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В 

ОКОЛНАТА   СРЕДА 

 

 4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ  

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR 

 

  През периода януари – декември 2019 г. няма вещество, емисия или 

употреба надхвърляща посочената прагова стойност. 

  

  4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ  

  ВЪЗДУХ 

 

  «Горубсо-Кърджали» АД експлоатира един брой ръкавен филтър тип 

«Pul Jet» към технологичен модул «Сушене на златната утайка и топене на 

златото до сплав «Доре» преди изпускащо устройство ВС–3 и един брой 

пеновихров мокър прахоуловител тип ПВПН към участък «Трошене на 

руда» преди изпускащо устройство К-1.  

  Прилага се Инструкция за подръжка на оптималните стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 
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ръкавен филтър и мокът прахоуловител. В съответствие с изискванията на 

тази инструкция се извършва проверка на ръкавния филтър, преди всеки 

цикъл на сушене на златната утайка и топене на сплав «Доре». За периода 

януари – декември са извършени дванадесет проверки. Пеновихровия 

прахоуловител се проверява два пъти месечно. При извършените проверки 

няма регистрирани несъответствия и предприети коригиращи действия.  

  Документацията по изпълнение на условия 9.1. се изготвят и 

съхраняват от Механик ОФ. 

  Дружеството прилага Инструкция изисквана с условия 9.3.2. и 9.3.3.  

за преглед и оценки на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии. За периода януари – декември са извършени две 

проверки. Няма констатирани несъответствия и предприети коригиращи 

действия. «Горубсо-Кърджали» АД предприема всички необходими мерки 

за ограничаване емисиите на прахообразни вещества изисквани с КР и 

нормативната уредба.  

  Производствената дейност на ”Горубсо-Кърджали” АД не е свързана 

с генериране на емисии на интензивно миришещи вещества. При постъпило 

оплакване за миризми от живущи в близост до площадката на дружеството 

и от трети лица, Изпълнителния директор определя работна група от 

специалисти с достатъчно опит и квалификация, които да идентифицират 

наличието на интензивно миришещи вещества. Резултатите се 

документират в Дневник за наличие на интензивно миришещи вещества. За 

периода януари – декември 2019 г. не са постъпили оплаквания. 

  Дружеството извършва собствени периодични измервания (СПИ) 

съгласно условие 9.6. За периода януари – декември 2019 г. е извършен 

мониторинг на емисии на прах съгласно таблици  9.6.1.1 ÷ 6. Измерванията 

са извършени от акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ”, Пехливанов 

инженеринг” ООД.    

  След всяко измерване на показателите прах и ЛРЦ резултатите се 

докладват в РИОСВ – Хасково, съгласно изискванията на Наредба 

№6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници. Получените резултати се отразяват в Дневници. Няма 

констатирани несъответствия с допустимите норми съгласно КР.  

  Съгласно изискванията на условие 9.6.1.2. се води Дневник за 

собствени непрекъснати измервания на HCN в работна среда. Няма 

констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия. 

  Изискванията на условия 9.6.1.2.2. и 9.6.1.3. са изпълнени. 

  Цялата документация по условия 9.6.2. се съхранява в отдел ООС. 

 

4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В 

ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 
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  Дружеството експлоатира реактор за деструкция на цианиди – модул 

„Деструкция на цианиди” за производствени отпадъчни води. 

Прилага се Инструкция за подържане на оптималните стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 

пречиствателното съоръжение. Извършва се непрекъснато наблюдение на 

параметрите pH и свободни CN на изход от реактора за деструкция на 

цианиди с пробовземна апаратура „АSTI” и „Endress+Hauser”. Няма 

превишение на допустимите норми съгласно КР. Документацията по 

изпълнение на условия 10.1.1.6. се изготвят и съхраняват в командна зала 

към Инсталация за производство на сплав „Доре”. 

Дружеството извършва мониторинг на отпадъчни води по 

показателите посочени в табл. 10.1.4.1. За период януари – декември  2019 

г. е извършен мониторинг на отпадъчни води от хвостохранилище 

„Кърджали 2”. Изпитванията се осъществяват от акредитирана лаборатория, 

резултатите се документират в Дневник. За изпълнението на условията на 

Инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения 

мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по условие 10.1.4.3. 

за периода януари – декември 2019 г. е извършена една оценка на 

съответствие, при която е констатирано, че няма превишения на 

допустимите норми съгласно КР и нормативната уредба.  

Във връзка с изпълнението на Инструкция към условия 10.1.1.5.2. 

всяко тримесечие се прави проверка на канализационната мрежа и  всички 

канализационни  шахти. През периода януари – декември 2019 г. са 

извършени четири проверки, не са констатирани възникнали течове в 

канализационната мрежа.  

Документацията по условия 10.3. се съхраняват в отдел ООС и при 

Ръководител СБО. 

 

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Отпадъците които се образуват в резултат от дейността на 

Дружеството съответстват на посочените в табл. 11.1 и посочените в 

условие 11.3.4.1 от КР. 

Прилага се Инструкция по условие 11.1.3., според която се извършва 

оценка на съответствие на нормите за ефективност на всяко тримесечие. За 

периода януари – декември 2019 г. са извършени четири оценки на 

съответствие, не са установени несъответствия между изчислените 

стойности на количествата отпадъци и определената норма в КР и не са 

предприемани коригиращи действия.  

Всички отпадъци  които се образуват на площадката, посочени в 

условие 11.1. и условие 11.3.4.1. се събират съгласно изискванията на Глава 

II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.  
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Всички площадки за временно съхранение на отпадъци са 

обозначени, отделени от останалите съоръжения в обекта, имат трайна 

настилка и се съхраняват по начин, който не позволява смесването на 

опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими с 

неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други 

вещества. Опасните отпадъци образувани от производствената дейност се 

съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали които не 

могат да си взаимодействат с тях. Съдовете са обозначени с добре видими 

надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка съгласно 

Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците. В Дружеството се 

осъществява ежемесечен контрол на състоянието на площадките за 

временно съхранение на отпадъци, който се документира в „Чек лист за 

контрол на площадките за временно съхранение”. За изминалия период са 

извършени дванадесет проверки, няма констатирани нарушения. На всяко 

тримесечие се извършва оценка на съответствие на временното съхранение 

на отпадъци с условията на КР. За периода януари – декември 2019 г. са 

извършени четири оценки на съответствие, няма регистрирани 

несъответствия и предприети коригиращи действия. 

Дружеството има сключени договори за предаване на отпадъци с 

фирми притежаващи разрешително съгласно изискванията на ЗУО за 

извършване на такава дейност. Транспортирането на отпадъци се извършва 

в съответствие изискванията на условие 11.4.2. и условие 11.4.2.1. от КР. 

Информация за отпадъците за периода януари – декември 2019 г. е 

предоставена в таблица 4 и 5 от Приложение I на ГДОС.  

Прилагат се Инструкции изисквани с условия 11.7.2. и 11.7.3. Няма 

констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия при 

извършените оценки на съответствие по условия 11.7.2. и 11.7.3. 

Ежегодно дружеството докладва дейностите по управление на 

отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри. 

Цялата документация по управление на отпадъците се изготвя и 

съхранява от отдел ООС. 

 

4.5. ШУМ. 

 

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да 

предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности: 

По границите на производствената площадка: 

- дневно ниво – 70 dB(A); 

- вечерно ниво – 70 dB(A); 

- нощно ниво – 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

- дневно ниво – 55 dB(A); 
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- вечерно ниво – 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A). 

През периода януари – декември 2019 г. е извършена една оценка на 

съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на 

производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените 

такива, изисквана от Инструкция по условие 12.2.4. Няма констатирани 

несъответствия и предприети коригиращи действия. 

 Прилага се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на 

показателите по условие 12.2.2.  През 2019 г. са извършени измервания на 

шум на границата на производствена площадка „Горубсо” и на мястото на 

въздействие, от акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ”, Пехливанов 

инженеринг” ООД.  

За периода януари – декември 2019 г. не са регистрирани жалби от 

живущите около площадката, съгласно условие 12.3.3. от КР. 

 

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ. 

 

  Прилага се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове 

от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Няма 

регистрирани несъответствия и предприети коригиращи действия през 2019 

година. 

  За периода януари – декември 2019 г. е извършен мониторинг на 

подземни води в съответствие с „Обосновка за изграждане на 

мониторингова система на „Горубсо-Кърджали” АД. Резултатите от 

мониторинга са представени в Таблица 6 от Приложение 1 към ГДОС. 

  Води се Дневник, от датата на влизане на КР, за установени 

разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху 

производствената площадка. През периода януари – декември 2019 г. няма 

констатирани разливи. 

 

   Съгласно изискванията на условие 13.1.7.3 е извършен анализ за 

състоянието на почвите на територията на производственна площадка 

«Горубсо» (базово състояние), като са определени постояните пунктове за 

мониторинг на почви. Плана за собствен мониторинг на почви е съгласуван 

с РИОСВ - Хасково и ИАОС.   

   

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 

ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР. 

- 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ 

ЧАСТ ОТ ТЯХ. 



 

 18 

  Дружеството не е прекратило дейността на инсталации и съоръжения 

или част от тях. 

 

7. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОЯТО Е ИЗДАДЕНО 

КР. 

 

  7.1. Аварии. 

  За отчетния период януари – декември 2019 г. няма възникнала 

аварийна ситуация.  

 

  7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите за които е издадено КР. 

 

 Не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността 

на инсталацията през януари – декември 2019 г.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” – АД 
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Град Кърджали, 
ул. „Републиканска” №83, 
тел: + 359/361/67 200; 67 201,  

факс +359/361/61 274, 

e – mail: office@gorubso.bg 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

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

предоставено Комплексно разрешително № 409/2011г. на „Горубсо-

Кърджали” АД. 

 

 Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

 

Подпис:______________    Дата:_________________ 

Име на подписващия: инж. Живка Ковачева 

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор 
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Табл. 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  януари – декември 2019 г. 

. 

 
№ CAS номер Замърсител Емисионни прагове (колона 1) Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

Във въздух Във води В почва 

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

17# 7440-38-2 Арсен и съединенията му 

(като As) 

 (0,622)М    

18# 7440-43-9 Кадмий с съединенията му 

(като Cd) 

  

(0,089)М 

   

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му 

(като Cr) 

  (3,312)М    

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му 

(като Cu) 

 (7,627)М    

21# 7439-97-6 Живак и съединенията му 

(като Hg) 

  (0,097)М    

22# 7440-02-0 Никел и съединенията му 

(като Ni) 

  (0,338)М    

23# 7439-92-1 Олово и съединенията му 

(като Pb) 

  (0,601)М    

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията му 

(като Zn) 

  

(62,5)М 

   

82#  Цианиди (като общ CN)   

(1,071)М 

   

85# 74-90-8 Циановодород (HCN) (0)М     
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Табл. 2. Емисии в атмосферния въздух  януари – декември 2019 г. 

 

Параметър Единица НДЕ съгласно 

КР 

Резултати от мониторинга Честота Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 
Прах 

К1 

ВС3 

ВС4 

ВС5 

К1 

ВС3 

ВС4 

ВС5 

 

mg/Nm
3 

20 -  

8,18  

4,83 

6,02 

5,98 

5,79 

5,02 

5,48 

5,68 

 

 

на шест месеца 

 

да 

 

Лесноразтворими 

цианиди, 

определени като 

CN 

ВС1 

ВС2 

ВС3 

ВС4 

ВС5 

ВС1 

ВС2 

ВС3 

ВС4 

ВС5 

mg/Nm
3 

1  

 
Няма 

регистрирани 

превишения 

 

 

 

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

<5.10
-4

 

 

 

 

 

 

 

 

на шест месеца 

 

 

да 

За изминалия период няма констатирани превишения на циановодород според системата за непрекъснат 

мониторинг.  
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Количеството емитиран общ прах за 2019 г. е 94,55 кг/г. 

 

Табл. 3. Емисии в отпадъчни води във водни обекти януари – декември 2019 г.  

 

Параметър Единица НДЕ съгласно КР Резултати от 

мониторинг 

Честота Съответствие 

 месец Март      

Активна реакция рН - 6-9 8,23 Веднъж на три месеца да 

Нефтопродукти mg/dm³ 10 <0,020 Веднъж на три месеца да 

ХПК mg/dm³ 150 32,4 Веднъж на три месеца да 

Неразтворени вещества mg/dm³ 50 <6 Веднъж на три месеца да 

Хром шествалентен mg/dm³ 0,1 <0,05 Веднъж на три месеца да 

Желязо-общо mg/dm³ 3,5 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – общи mg/dm³ 1,0 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – свободни mg/dm³ 0,1 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Арсен mg/dm³ 0,1 <0,0050 Веднъж на три месеца да 

Мед mg/dm³ 0,5 0,036 Веднъж на три месеца да 

Олово mg/dm³ 0,2 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Цинк mg/dm³ 2,0 0,27 Веднъж на три месеца да 

Кадмий mg/dm³ 0,1 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Никел mg/dm³ 0,5 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Живак mg/dm³ 0,01 <0,0005 Веднъж на три месеца да 

Естествен уран mg/dm³ 2,0 0,02 Веднъж на три месеца да 

Радий 226 mBq/ dm³ 700 < 70 Веднъж на три месеца да 

месец Юли      

Активна реакция рН - 6-9 7,99 Веднъж на три месеца да 

Нефтопродукти mg/dm³ 10 <0,020 Веднъж на три месеца да 

ХПК mg/dm³ 150 33,1 Веднъж на три месеца да 

Неразтворени вещества mg/dm³ 50 <6 Веднъж на три месеца да 

Хром шествалентен mg/dm³ 0,1 <0,05 Веднъж на три месеца да 
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Желязо-общо mg/dm³ 3,5 0,060 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – общи mg/dm³ 1,0 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – свободни mg/dm³ 0,1 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Арсен mg/dm³ 0,1 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Мед mg/dm³ 0,5 0.21 Веднъж на три месеца да 

Олово mg/dm³ 0,2 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Цинк mg/dm³ 2,0 0,22 Веднъж на три месеца да 

Кадмий mg/dm³ 0,1 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Никел mg/dm³ 0,5 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Живак mg/dm³ 0,01 <0,0005 Веднъж на три месеца да 

Естествен уран mg/dm³ 2,0 0,002 Веднъж на три месеца да 

Радий 226 mBq/ dm³ 700 <70 Веднъж на три месеца да 

месец Октомври      

Активна реакция рН - 6-9 8,11 Веднъж на три месеца да 

Нефтопродукти mg/dm³ 10 <0,020 Веднъж на три месеца да 

ХПК mg/dm³ 150 28,6 Веднъж на три месеца да 

Неразтворени вещества mg/dm³ 50 <11 Веднъж на три месеца да 

Хром шествалентен mg/dm³ 0,1 <0,05 Веднъж на три месеца да 

Желязо-общо mg/dm³ 3,5 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – общи mg/dm³ 1,0 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – свободни mg/dm³ 0,1 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Арсен mg/dm³ 0,1 <0,0050 Веднъж на три месеца да 

Мед mg/dm³ 0,5 0,04 Веднъж на три месеца да 

Олово mg/dm³ 0,2 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Цинк mg/dm³ 2,0 0,27 Веднъж на три месеца да 

Кадмий mg/dm³ 0,1 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Никел mg/dm³ 0,5 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Живак mg/dm³ 0,01 <0,0005 Веднъж на три месеца да 

Естествен уран mg/dm³ 2 0,02 Веднъж на три месеца да 

Радий-226 mBq/ dm³ 700 <70 Веднъж на три месеца да 

месец Декември      
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Активна реакция рН - 6-9 8,21 Веднъж на три месеца да 

Нефтопродукти mg/dm³ 10 <0,020 Веднъж на три месеца да 

ХПК mg/dm³ 150 27,4 Веднъж на три месеца да 

Неразтворени вещества mg/dm³ 50 <11 Веднъж на три месеца да 

Хром шествалентен mg/dm³ 0,1 <0,05 Веднъж на три месеца да 

Желязо-общо mg/dm³ 3,5 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – общи mg/dm³ 1,0 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Цианиди – свободни mg/dm³ 0,1 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Арсен mg/dm³ 0,1 <0,005 Веднъж на три месеца да 

Мед mg/dm³ 0,5 0,05 Веднъж на три месеца да 

Олово mg/dm³ 0,2 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Цинк mg/dm³ 2,0 0,3 Веднъж на три месеца да 

Кадмий mg/dm³ 0,1 <0,0010 Веднъж на три месеца да 

Никел mg/dm³ 0,5 <0,0020 Веднъж на три месеца да 

Живак mg/dm³ 0,01 <0,0005 Веднъж на три месеца да 

Естествен уран mg/dm³ 2 0,009 Веднъж на три месеца да 

Радий-226 mBq/ dm³ 700 <70 Веднъж на три месеца да 

 

Табл. 4 Образуване на отпадъци на площадката за периода  януари – декември 2019 г.. 

 
Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката* 

Транспортиран е 

– собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количество 

определено 

с КР, t/y 

Реално 

измерено, 

t 

Количество 

определено 

с КР, t/kg 

Реално 

измерено, 

t 
Отработен активен въглен 06 13 02* 0,4 0 0,0018 0 площадка №1 -  

Опаковки съдържащи опасни в-ва 15 01 10* 0,2 0,017 - - площадка №5  Съответствие 

Абсорбенти филтърни материали 15 02 02* 0,05 0,012 - - площадка №6  Съответствие 

Излязло от употреба обор. съдържащо 

опасни в-ва 

16 02 13* 0,1 0,010 - - площадка №7 - Съответствие 

Излезли от употреба флуоресцентни и 

др. съдържащи живак лампи 

20 01 21* 50 бр./у 0,011 - - площадка 

№11 

 Съответствие 
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Стърготини, стружки и изрезки от 

черни метали 

12 01 01 0,5 0,07 - - площадка №2 -  

Опаковки от хартия и картон 15 01 01 0,5 0,012 - - площадка №5  Съответствие 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0,52 0,005 - - площадка №4  Съответствие 

Отпадъци от черни метали 19 12 02 40 0,05 - - площадка №9  Съответствие 

Пластмаса и каучук (Гумено-

транспортни ленти) 

19 12 04 0,8 0 - - площадка 

№10 

 Съответствие 

Излязло от употреба оборудване, 

различно от упоменатото 16 02 13* 

16 02 14 0,1 0 - - площадка №8  Съответствие 

 

 

 

Табл. 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за периода  януари– декември 2019 г. 

 
Отпадък Код Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операция по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

Отработен активен въглен 06 13 02* - - - - 

Опаковки съдържащи 

опасни в-ва 

15 01 10* - -  да 

Абсорбенти филтърни 

материали 

15 02 02* - -  да 

Излязло от употреба обор. 

съдържащо опасни в-ва 

16 02 13* -  - да 

Излезли от употреба 

флуоресцентни и др. 

съдържащи живак лампи 

20 01 21* - -  да 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

12 01 01 -  - да 

Опаковки от хартия и 

картон 

15 01 01 -   да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 -   да 



 

 26 

Излязло от употреба 

ел.оборудване 

16 02 14 - - - - 

Отпадъци от черни метали 19 12 02 -   да 

Пластмаса и каучук 

(Гумено-транспортни 

ленти) 

19 12 04 - - - - 

 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии. 

 

Място на измерването Ниво на звуково налягане 

dB (A) 

Измерено през деня/нощта Съответствие 

Измервателна т. 1 46,3 дневно да 

Измервателна т. 2 41,9 дневно да 

Измервателна т. 3 45,4 дневно да 

Измервателна т. 4 42,1 дневно да 

Измервателна т. 5 43,5 дневно да 

Измервателна т. 6 50,1 дневно да 

Измервателна т. 7 53,2 дневно да 

Измервателна т. 8 57,7 дневно да 

Измервателна т. 9 62,3 дневно да 

Измервателна т. 10 52,2 дневно да 

Ниво на общата звукова 

мощност К1 

92,8 дневно - 

Ниво на общата звукова 

мощност К2 

102,5 дневно - 

Измервателна т. 1 44,3 вечерно да 

Измервателна т. 2 41,2 вечерно да 

Измервателна т. 3 44,6 вечерно да 

Измервателна т. 4 41,0 вечерно да 
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Измервателна т. 5 44,6 вечерно да 

Измервателна т. 6 52,1 вечерно да 

Измервателна т. 7 54,6 вечерно да 

Измервателна т. 8 58,5 вечерно да 

Измервателна т. 9 65,0 вечерно да 

Измервателна т. 10 44,8 вечерно да 

Ниво на общата звукова 

мощност К1 

92,5 вечерно - 

Ниво на общата звукова 

мощност К2 

103,3 вечерно - 

Измервателна т. 1 43,1 нощно да 

Измервателна т. 2 38,2 нощно да 

Измервателна т. 3 43,8 нощно да 

Измервателна т. 4 38,9 нощно да 

Измервателна т. 5 43,8 нощно да 

Измервателна т. 6 47,9 нощно да 

Измервателна т. 7 52,8 нощно да 

Измервателна т. 8 58,1 нощно да 

Измервателна т. 9 61,6 нощно да 

Измервателна т. 10 42,9 нощно да 

Ниво на общата звукова 

мощност К1 

92,3 нощно - 

Ниво на общата звукова 

мощност К2 

103,1 нощно - 

 

 

Таблица 7. Опазване на подземните води. 

Показател Точка на 

Концентрация 

на  Резултати от Честота на  Съответствие 

  пробовземане подземни води мониторинг мониторинг   

    съгласно КР       
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месец Март 2019 г. 

     

рН т. 1 ≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,74 Веднъж на 6 месеца 

 

да 

Електропроводимост т. 1 2000 527 Веднъж на 2 години да 

Обща твърдост, mg-eqv/l т. 1 12 5,01 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна окисляемост, mg O₂/l т. 1 5 3,7 Веднъж на 6 месеца да 

Калций т. 1 150 88 Веднъж на 6 месеца да 

Магнезий т. 1 80 7,6 Веднъж на 6 месеца да 

Амоний, mg/l т. 1 0,5 0,21 Веднъж на 6 месеца да 

Нитрити, mg/l т. 1 0,5 0,12 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати, mg/l т. 1 250 186 Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий т. 1 200 90 Веднъж на 2 години да 

Антимон т. 1 5 < 2,0 Веднъж на 2 години да 

Никел, µg/l т. 1 20 8,2 Веднъж на 6 месеца да 

Олово, µg/l т. 1 10 < 2,0 Веднъж на 6 месеца да 

Селен т. 1 10 < 5 Веднъж на 2 години да 

Естествен уран т. 1 0,06 0,012 Веднъж на 2 години да 

Желязо, µg/l т. 1 200 161 Веднъж на 6 месеца да 

Цинк, mg/l т. 1 1 0,005 Веднъж на 6 месеца да 

Арсен, µg/l т. 1 10 < 5,0 Веднъж на 6 месеца да 

Манган, µg/l т. 1 50 263 Веднъж на 6 месеца не 

Нефтопродукти, µg/l т. 1 50 < 20 Веднъж на 6 месеца да 

Живак, µg/l т. 1 1 < 0.50 Веднъж на 6 месеца да 

      рН т. 3 ≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,51 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост т. 3 2000 341 Веднъж на 2 години да 

Обща твърдост, mg-eqv/l т. 3 12 3,12 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна окисляемост, mg O₂/l т. 3 5 2,5 Веднъж на 6 месеца да 
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Калций т. 3 150 57 Веднъж на 6 месеца да 

Магнезий т. 3 80 3,2 Веднъж на 6 месеца да 

Амоний, mg/l т. 3 0,5 0,013 Веднъж на 6 месеца да 

Нитрити, mg/l т. 3 0,5 < 0,05 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати, mg/l т. 3 250 110 Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий т. 3 200 70 Веднъж на 2 години да 

Антимон т. 3 5 < 2,0 Веднъж на 2 години да 

Никел, µg/l т. 3 20 < 2,0 Веднъж на 6 месеца да 

Олово, µg/l т. 3 10 < 2,0 Веднъж на 6 месеца да 

Селен т. 3 10 < 5 Веднъж на 2 години да 

Естествен уран т. 3 0,06 < 0,003 Веднъж на 2 години да 

Желязо, µg/l т. 3 200 79 Веднъж на 6 месеца да 

Цинк, mg/l т. 3 1 0,051 Веднъж на 6 месеца да 

Арсен, µg/l т. 3 10 < 5,0 Веднъж на 6 месеца да 

Манган, µg/l т. 3 50 124 Веднъж на 6 месеца не 

Нефтопродукти, µg/l т. 3 50 < 20 Веднъж на 6 месеца да 

Живак, µg/l т. 3 1 < 0,50 Веднъж на 6 месеца Да 

Месец септември 2019 г.       

рН т. 1 ≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,76 Веднъж на 6 месеца 

 

да 

Електропроводимост т. 1 2000 402 Веднъж на 2 години да 

Обща твърдост, mg-eqv/l т. 1 12 4,99 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна окисляемост, mg O₂/l т. 1 5 3,3 Веднъж на 6 месеца да 

Калций т. 1 150 84 Веднъж на 6 месеца да 

Магнезий т. 1 80 8,1 Веднъж на 6 месеца да 

Амоний, mg/l т. 1 0,5 0,019 Веднъж на 6 месеца да 

Нитрити, mg/l т. 1 0,5 <0,05 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати, mg/l т. 1 250 193 Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий т. 1 200 85 Веднъж на 2 години да 

Антимон т. 1 5 < 2,0 Веднъж на 2 години да 
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Никел, µg/l т. 1 20 <2,0 Веднъж на 6 месеца да 

Олово, µg/l т. 1 10 < 2,0 Веднъж на 6 месеца да 

Селен т. 1 10 < 5 Веднъж на 2 години да 

Естествен уран т. 1 0,06 0,02 Веднъж на 2 години да 

Желязо, µg/l т. 1 200 158 Веднъж на 6 месеца да 

Цинк, mg/l т. 1 1 0,007 Веднъж на 6 месеца да 

Арсен, µg/l т. 1 10 < 5,0 Веднъж на 6 месеца да 

Манган, µg/l т. 1 50 141 Веднъж на 6 месеца не 

Нефтопродукти, µg/l т. 1 50 < 20 Веднъж на 6 месеца да 

Живак, µg/l т. 1 1 < 0.50 Веднъж на 6 месеца да 

      

 

рН 

 

т. 2 
 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 

 

7,7 Веднъж на 6 месеца 

 

да 

Електропроводимост, µS/cm т. 2 2000 33 Веднъж на 2 години да 

Обща твърдост, mg-eqv/l т. 2 12 4,32 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна окисляемост, mg O₂/l т. 2 5 2,57 Веднъж на 6 месеца да 

Амоний, mg/l т. 2 0,5 0,011 Веднъж на 6 месеца да 

Нирити, mg/l т. 2 0,5 < 0,05 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати, mg/l т. 2 250 202 Веднъж на 6 месеца да 

Никел, µg/l т. 2 20 < 2 Веднъж на 6 месеца да 

Олово, µg/l т. 2 10 < 2 Веднъж на 6 месеца да 

Селен, µg/l т. 2 10 < 5,0 Веднъж на 2 години да 

Желязо, µg/l т. 2 200 85 Веднъж на 6 месеца да 

Цинк, mg/l т. 2 1 0,034 Веднъж на 6 месеца да 

Арсен, µg/l т. 2 10 < 5 Веднъж на 6 месеца да 

Манган, µg/l т. 2 50 47 Веднъж на 6 месеца да 

Живак, µg/l т.2 1,0 < 0,5 Веднъж на 6 месеца да 

Нефтопродукти, µg/l т. 2 50 < 20 Веднъж на 6 месеца да 

Естествен уран, mg/l т. 2 0,06 0,01 Веднъж на 2 години да 

Алуминий, µg/l т. 2 200 74 Веднъж на 2 години да 

Антимон, µg/l т 2 5,0 <2,0 Веднъж на 2 години да 
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Калций т. 2 150 62 Веднъж на 6 месеца да 

Магнезий т. 2 80 3,8 Веднъж на 6 месеца Да 

      

рН т. 3 ≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,7 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост т. 3 2000 33 Веднъж на 2 години да 

Обща твърдост, mg-eqv/l т. 3 12 4,32 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна окисляемост, mg O₂/l т. 3 5 2,57 Веднъж на 6 месеца да 

Калций т. 3 150 62 Веднъж на 6 месеца да 

Магнезий т. 3 80 3,8 Веднъж на 6 месеца да 

Амоний, mg/l т. 3 0,5 0,011 Веднъж на 6 месеца да 

Нитрити, mg/l т. 3 0,5 < 0,05 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати, mg/l т. 3 250 202 Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий т. 3 200 74 Веднъж на 2 години да 

Антимон т. 3 5 < 2,0 Веднъж на 2 години да 

Никел, µg/l т. 3 20 < 2,0 Веднъж на 6 месеца да 

Олово, µg/l т. 3 10 < 2,0 Веднъж на 6 месеца да 

Селен т. 3 10 < 5 Веднъж на 2 години да 

Естествен уран т. 3 0,06 0,01 Веднъж на 2 години да 

Желязо, µg/l т. 3 200 85 Веднъж на 6 месеца да 

Цинк, mg/l т. 3 1 0,034 Веднъж на 6 месеца да 

Арсен, µg/l т. 3 10 < 5,0 Веднъж на 6 месеца да 

Манган, µg/l т. 3 50 47 Веднъж на 6 месеца не 

Нефтопродукти, µg/l т. 3 50 < 20 Веднъж на 6 месеца да 

Живак, µg/l т. 3 1 < 0,50 Веднъж на 6 месеца Да 

      

      

Забележка: При пробовземането през март 2019 г. ,  сондажа на точка 2 беше пресъхнал и затова липсва опробване за 

този месец.  
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Таблица 8. Аварийни ситуации. 

 
Дата на инцидента Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани действия Органи които са уведомени 

      

 

 

Таблица 8. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР. 

 
Дата на оплакването 

или възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини  Предприети 

действия 

Планирани действия Органи които са 

уведомени 

- - - - - - 

 


